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الال!جمبرجم!لنيث!وأفؤنح!أصمائروبر



لدولية،ا)السمحةك!53كاها؟)55)حلاحول!3ح"ه4اةلعالميةاالمعارد!دائرة،لأولا:رئيسيين!صدري!م!هاموادالموسوعةهدهستمدتا*،

الموادتلكتنقيحمع،الدائرةتلكموادم!أممثيراترج!احيتأم(،899و7991و6991و5991و4991و3991وأ!29طبعات

عاليةنسبةالثانيةالطبعة!دهبلغتوالتيالمعر!ة،مجالاتمختلف!ىعربلاحثودبهاقامالتىالإضا!ات،أضاياوإسلاميابمعربياومواءمتها

عبدالعزيزبنسلطمانمؤسسةموقصصلالضرورةتحمرلاروأف!طآراءسالموسوعةتتضمنهما!إدولدا.اطمو!وعةالإسلاميةالعربيةالهويةتعمق

وعملرأيصتعبروإممالوك(؟)وورلدالعالميةالمعاردصدائرةأوزالتوريع(،للنشرالمرسوعةأ!أعما)مؤسسةالناشرةالمؤلسسةأو،الخيريةسعودآل

الموسوعةهذهتتطورألىوالمأمولوإسلاميا.عربياومواءمتهاوتمقيحهابمراحعتهاقامواأوترحموهاأ:الموادكتسواالذي!المتحصصير،الأساتدةمئات

فىوالتمهيدالطبعتيرمقدمتيانظر.اللهبإدداضحديتوااءمةوالمراضمقيحااستوارمع،والإسلاميةالعريةالموادم!مزيدباضالة،طبعةبعدطبعة

.الأولالمجلدصدر

التنويه.وح!ا!دا،يتريفةلبوية،أحاديت،كريمةترآليةآياتالموسوعةهذهتحويفي!؟

الثانيةالطبعة

(أم9!هـ)9أ914،وايوزيعلبشرالموسوعةأعمالمؤسة6

النتهرأثاءالوطيةفهدالملكمكتبةفهرسة

الرياض.-2ط.-العالميةالعربيةالموسوعة

-142.*67.1ص783

)مححوعة(80691-530-32ردمك

(1)محلد30-33-380696

الرديةالموسوعات-أ

3100181353ديوي

0353/18:الإيداعرقه

)سحموعة(32080699-53ردمك

(1)محلد!330-338069

والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسةالناشر:

السعوديةأصعربيةاالممل!!ة65311الرياض-72029!ص

(1)8871914:فاكص-(1)5491914:تلفولى

!هلأح!لأولح)كا!ولولحلاولول(!ل!!هلأس!3

لأرعاعا31،احكاهلاس!ولحلاحاه!ح4)!*كا"3،هاع؟اأعطأول!س!!أ3أء14لماط،4هول

.!.هكا!ره72029-لاأول44،ا16331ع!،،ز!4ولهمهيا!43أ،أ؟!!طه

.اح+1()4ا45919-.*"3()189411ة7

(أمهـ)699أ641الأولىالطبعة

(أم!!)9!-أ914الثانيةالطبعة

منجزءبطه!%يمسموحغير.محفوظةالعالمألحاءجميعفىوالتوزيعوالنشرال!حقوقجميع

وأهيئةأيعلىنقلهأووا!شرجاعها،المعلوماتلحزننظامأيفيإدخالهأو،الموسوعةهدهأجزاء

وأا!شنساخاكانتأو،ميكانيكيةأوممغنطهةشرائطأو،إلكترونيةوسائلأكانتسواء،وسيلةبأي

الناشر.منكتابيبإذدإلاغيرها،أوتسحيلا
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وتوزيعونشروطباعةإنتاجتم

وجلعزاللهمنبتوفيقالعالميةالعربيةالموسوعة

الأميرالملكىالسموصاحبمنورعايةبتمويلثم

لللمو!الىالمؤيؤ!كبصب!3للللطا

لصالحالمشروعهذافييخصهماجميعوهبوقد

الخيريةسعودالعبدالعزيزبنسلطانمؤسسة





الخيريةلممعودالعبدالعزيزبنسلطانمؤسسةأمناءمجلس

الأميرالملكيالسموصاحب

لللمو!ال!كبصالمؤيؤب3للللطا

الأمناءمجلسرئيس

الأميرالملكيالسموصاحب

سمو!الى!كبصالمؤيؤبولم3سلطابولمخالص

الأمناءمجلسرئيسنائب

الأميرالملكيالسموصاحب

سمو!ال!كبصالمؤيؤبولم3سلطابحف!ص

الأمناءمجلسعضو

الأميرالملكيالسموصاحب

لللمو!الىسكبصالمؤيؤبح3سلطابحبف،

الأمناءمجلسعضو

الأميرالملكيالسموصاحب

سمو-الىعكبصالمؤيؤبرلم3سلطابولمفيحل

العامالأمين

الأميرالملكيالصموصاحب

سمو-الى!كبصالمؤيؤبولم3سلطابحتو!!

الأمناءمجلسعضو

الأميرالملكيالسموصاحب

سمو!آلى!كبصالمؤيؤبح3سلطابع3سلها

الأمناءمجلسعضو





الثانية()الطبعة

الخيريةسعودالعبدالعزيزبنسلطانمؤلسسة

للمشروعوالراعيةالممولةالجهة

المؤسسةعامأمين

الأميرالملكيالسموصاحب

سعودالعبدالعزيزبنسلطانبنفيصلى

المكلفالمؤسسةعاممدير

الخيلأبامحمدبنراشدالدكتور

ليةالماالموارديرمد

الزبنسليمانبنعبداللهالأستاذ





الثانية()الطبعة

والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسة

وتنفيذهالمشروعبدراسةالقائمةالجهة

المؤسسة،رئيسالشويخاتمحمدمهديأحمدالدكتور

للمشروعالعاميرالم!

العامالمديرنائبالطيبالزينالدينصلاحالدكتور

التحريررئيس!البازعيعبدالرحمنبنسعدالدكتور0أ

الثانيةالطبعةتحريرأعمال

المؤسسةداخلوالمراجعةالتحريرلجنة

محمدعبدالعالمحمدأ.فضلمحمدعبدالخالقمحمدأ.

أحمدعبداللطيفأحمدأ.عثمانالقرشيإبراهيماد.

لثمريفحسينالدينعصامأ.الغامديمعيضصالحد.

خلفأحمدإبراهيمأ.الشمرانيهاديبنعبدالرحمند.

خليفةأحمدخليلد.

الجديدةالموادكتاب

السعوديةالبازعىعبدالرحمنبنسعدأ.دالسعوديةالمعيقلإبراهيمبنخليلد.

السودانحسنمصطفىحسند.السعوديةالغزيسعودبنعبدالعزيزد.

مصرالنجارمحمدعبدالوهابأ.د.السعوديةالعيدقاسمبنسليماند.

مصرالنجاررجبمحمدأ.د.السعوديةالمعيقلحامدعبداللهد.

مصرطالبأبومصطفىصفاءد.السعوديةالبابطينعبدالمحسنعبدالإلهأ.

مصرخلفأحمدإبراهيمأ.السئالسعوديةابراهيمحسنأ.

تونسالدريديعبدالقادرمنيرأ.السعوديةالوهيبيعبداللهبنتفاطمةأ.





جمونلمترا

السعوديةالغامديمعيضصالحد.السودانأحمداللطفعبدأحمدأ.

فلسطينخلفأبومحمدعزيزأ.السودانشريفحسينالدينعصامأ.

السودانمحمدعبدالعالمحمدأ.

الفنيارخراجواالانتاج

الفنيالقسممديرالسرائريرمفمانالمنجي10

ابراهيمعبداللهالدينشمسأ.الدريديالقادرعبدمنيرأ.

محمدإدريسالديننجمأ.الليثىعليوةساميأ.

أبوستانليوناردوأ.أسماعيلفرغلىاسماعيل10

لبياناتاقواعد

الرحمانيعميرةرشيدأ.الوليزيالمنجىالرزاقعبدأ.

وهناك،ومؤسسةومستشاروفنيلغويومراجعومحررومترجممؤلف000.1نحوالعالميةالعربيةالموسوعةإنتاجفىشارك

3(.0)الثلاثينالمجلدآحرفىالمشاركينقسمفيالأولىالطبعةإدارةمجلسوأسماءبأسمائهمثبت





الثانيةالطبعةمددمة

الثانيةالطبعةمقدمة

البازعىعبدالرحمنبنسعدأ.د.:بقلم

التحرير()رئيس

فيالعالميةالعربيةالموسوعةلقيتهالذيالواشعالترحيبيكنلم

ورحبتلقاهاالذيالنقافيالوسطعلىبمستغربالأولىطبعتها

العريقالثقافيتاريخهافيالموسوعاتعرفتالتىفالثقافةبها.

الثقافاتمنكثيرابهسبقتالمعرفيالإنتاجأشكالمنشكلا

لذلكالأولالصدوربهوعدهاماتوسمتالتيهي،المعاصرة

بتوسيعالماضيتجددوحضاريةمعرفيةاستعادةمنالضخمالعمل

حملهمابالضبطهوالمستقبلافاقوتوسيع.المستقبلافاق

رهانهفىعليهايتكئتطلعاتمنالموسوعةمنالأولالصدور

فيبإدخالهاالمعاصرةالعربيةالثقافةفينوعيةنقلةلإحداثالمميز

منانطلقالذيالرهانإنه.الحديثبمفهومهاالموسوعاتعصر

خالصا،تأليفاتكنلمالموسوعةأنوهوالكبير،بالتحديالوعى

ثممعدلآوقدمتهمنهالكثيرترجمتأجنبيأنموذجعلىقامتوإنما

الموسوعةتصلأنهوالرهانوكانمعارفها.مناخرقسماألفت

كاملاتحقيقااسمهافيوالعالميةالعروبةفتحققالمنشودةهويتهاإلى

والمواءمة.الترجمةعنبعيدا

طبيعياتطوراالثانيةالطبعةتأتيالرهانلذلكالملجعالسياقفى

الهويةطريقعلىمتقدمةمحطةبوصفهاتأتي.الأولىللطبعة

عربيةبملامحالحديثةالموسوعيةالمعرفةهويةتدريجيا،المتحقمة
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الثانيةلطبعةمقدمةا

بأنالقوليقتضيالإنصافأنومعوشمولأ.وضوحاأكثر

حدودعندتوقفتلوحتىجليلةخدمةستؤديكانتالموسوعة

الكثيرإلىبحاجةمايزالثقافيإطارفيخاصة،والتعديلالترجمة

منذهدفاتلكالأولىهيئتهافيترلمالموسوعةفإدن،الترجمةمن

أجلمنليس،ملحةضرورةالمتلاحقةالطبعاترأتوإنماالبدء.

وملاحقةمعلوماتهاتحديثفيالموسوعاتلكلالحتميةالسيرورة

الأحداثوميادينالمعرفةفروعفيتطوراتمنالعالميعيشهما

الوصولوهو،إليهالمشارالحضاريللهدفأيضاوإنما،فحعسب

العربية-الثقافةأبناءأذهانفيالعلياصورتهاإلىبالموسوعة

إزاءإذافنحن.حقالمالعالميةالعربيةالموسوعةلملمصورة،الإسلامية

تعرفهلاقدحيويحضاريلهدفطبعاتهاتتوالىموسوعة

للأمةالتاريخىالموقفيمليههدف،أخرىثقافاتفيالموسوعات

المنوطدورهالتسنمالحثيثالمعاصرسعيهافيالإسلاميةالعربية

.الإسلامرسالة،العظيمةالسماءرسالةفيبها

اصتربناقدنكونأنلنأملالثانيةالطبعةهذهللقارئنقدمإذإننا

القارئسيجدالمتجددالعملهذاففي.طموحمنإليهنشيرمماأكثر

هي:،ثلاثةرئيسيةميادينفيتغيرتوقدالعالميةالعربيةموسوعته

ومواءمتها.المعرفةفيالتوسع-أ

.المعلوماتتحديث-2

.للمعلوماتالوصولسبل-3

التوسعميدانفيومواءمتها:المعرلمحةلمحيالتوسعأولا:

مثللهويةالمكونةالعناصرطليعةفيعدهيمكنميدانوهو،والمواءمة

المعرفةفروعفيالموادمنالكثيربإضافةالموسوعةقامت،العملهذا

معيارينعلىالحفاظإلىذلكفيساعيةمواءمتها،بعدالختلفة

معومنسجمة،ناحيةمنودديقةعلميةالمعرفةتكونأن:أساسيين



الثانيةالطبعةمقدمة

وقد.أخرىناحيةمنالإسلاميةالعربيةللأمةالحضاريةالشخصية

الطبعةتغطهالممجالاتفيجديدةمقالاتتأليفهذااقتضى

منالأولىالطبعةتتمكنلممامنها؟أخرىمقالاتولرجمة،الأولى

هذافيونذكر.الختلفةالمعرفةحقولفياستجدماومنها،استيعابه

وخمسأربعمائةنحوببئقدالجديدةالمقالاتمجملأنالصدد

)262(،وأدبيةعلميةمقالاتتضمنت4()5ءمقالةوخمسين

بالإضافة(،1)7رياضيةومقالات(،مقالات)8ممياسيةومقالات

مقالاتالمؤلفةالمقالاتأمثلةومن1(.)68الأعلاممقالاتإلى

مطولةومقالات،الإسلاميالعربيالتراثبأمهاتالتعريفتتضمن

والتاريخيةالجغرافيةوالمواقع،الأندلسفيالإسلاميةالحضارةعن

البلادفيالبريةوالحيواناتوالنباتات،العربيةالجزيرةفيوالأثرية

ومقالات،والإسلاميةالعربيةوالاتحادات،الفارسيوالأدب،العربية

مقالاتأما.الثقافيوالتعددكالعولمةالمستجدةالمفاهيمبعضعن

فازتعالميةبشخصياتتعريفافتضمنتوالأجانبالعربالأعلام

لعامىنوبلجائزةأوالعالميةفيصلالملككجائزةمعروفةبجوائز

أم(،699عامالأولىالطبعةصدوربعد)أيام799و6991

الطبعةفيبهايعرفلمومعاصرةتاريخيةلشخصياتواستدراكات

المزمتالموسوعةبأنعلما،ذكرهعنالمجاليضيقمماوهي،الأولى

علىأنهمدركة،الأولىطبعتهافيإليهاالمشاربمعاييرهاالاخميارفي

والتيبالتعريفالجديرةالشخصياتمنالكثيريبقىذلكمنالرغم

التالية.الطبعاتلهاتسمعأننرجو

بلغتفقدالجديدةالمقالاتهذهضمنالمترجمةالمقالاتأما

مختلففيمقالاتتضمنت2()48مقالةوأربعينوثمانيامائتين

علمالأحيائى،التنوع:سريعةكأمثلةمنهانذكر،المعرفةفروع

المعالجة،الزراعيةللتنميةالدوليالصندوقالديناميكا،

غيرها.وكثير،الاوروبيالاتحاد،للبياناتالإلكترونية
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الثاندةالطبعةمقدمة18

فيتعديلاتالثانيةالطبعةتتضمنوالتعديلالتنقيحجانبفي

إلىطبعابالإضافة،والإيضاحاتوالخرائطالصورمنكبيرعدد

مقالةوعشرينوثمانومائتينألفينعنيقللاالمقالاتمنعدد

:مقالاتمنها؟وإضافاتواختصاراتتصحيحاتتضمنت

العربيةوالأمثالالأدبىوالنقدوالعربوالاستشراقالعلم

هوالمقالاتتلكتعديلمنالهدفوكان.العربيةوا!لوسيقى

المعرفيوالتوازنالشمولمنأكبرقدرإلىكغيرها،بها،الوصول

فقدواحتياجاتها.الإسلاميةالعربيةالثقافةخصوصيةسياقفي

العلممفهومتستوعبيجعلهامامثلا"العلم"لممقالةإلىأضيف

علىتمثتمللكي!النقد"مقالةوعدلت،الإسلامفيالشرعي

رؤيتهافيشمولأأكثروتكون،ناحيةمنالعربيالأدبيالنقد

.أخرىناحيةمن،العالمية

لعضعلىأدخلماالتعديلإطارفيإليهالإشارةتجدرومما

فقد،الأولىالطبعةفيالأجنبيةالثقافاتتمسالتيالمقالات

مثلا(،إفريقيا،جنوب)مقالةالمقالاتتلكمنالكثيراختصر

الأمريكيةالثقافةأعلامحول)مقالاتاخركبيرعددوعدل

المقالاتحجمبمحجمها!لاءمبحيثمنلا(،،والإنجليزية

المقالاتوبينبينهاالتوأزنيختللاوبحيث،الموازيةأوالمماثلة

.الأخرىالعالمثقافاتأوالإسلاميةالعربيةللثقافةالخصصة

المعدوماتيالتحديثسياقفي:المعلوماتتحديتثانيا:

ومنهاالأعلاميمسمامنها،مقالةومائتيألفايتجاوزماالتغييرمس

المقالاتففي.والرياضيةوالأدبيةوالعلميةالسيامعيةالمقالات

المقالاتمجملإلىومراجعوهاالموسوعةمحرروعادالسياسية

ماوأضافواالسياسيةوالتطوراتوالشخصياتبالدولالمتصلة

صدورمنذجديدةمناصبتولوامنإلىفأشير،إضافتهينبغي



الثانيةالطبعةمقدمة

وأضيفت،الحياةقيدعلىيعودوالممنأو،الأولىالطبعة

،الحكومات)تغيرالعالمدولبعضمعستالتيالسياسيةالتغيرات

بالسكانالمتعلقةالمعلوماتحدثتكماالخ.(،الأسماء،تغير

شملالتحديثأنومع.ذلكإلىوماالاقتصاديوالإنتاج

الدولنصيبمنكانأكبراهتمامافإن،العالمدولمختلف

الدولهذهعنمعلوماتعلىالحصولولكن.والإسلاميةالعربية

الدولتلالثتشكرأدنتودالموسوعةفإنهناومنسهلا،يكنلم

.مطلوبهوماتوفيرفيكبيراتعاوناأبدتالتيوالهيئات

،فكثيرةوالتطويرالتحديثمسهاالتيالعلميةالمقالاتأما

والإلكترونياتا!لناعةووالدماغالليزر:مقالاتمنهاونذكر

محدودةالمقالاتتلكبعضوكانت.والوراثهالفضاءورحلات

رئيسية.مقالاتإلىالطبعةهذهفيتطويرهابعدفتحولتنسبيا

فىللمعلوماتالوصول:للمعلوماتالوصولسبلنالئا:

أهدافتحققالتيوالحاسمةالحيويةالوسيلةهوموسوعيعملأي

العالميةالعربيةالموسوعةاحتفتوقدقيمتها.بهاوتتحققالموسوعة

إلىالوصولعمليةللقارئتيسرالتيبالوسائلالأولىطبعتهافى

يخفىقدالتيالمتداخلةبالمعلوماتيتعلقفيمالاسيما،المعلومة

المجالهذافيالرئيسيةالوسائلومنبعضا.بعضهاويوضحبعضها،

ذاتوالمقالات،وفرعيةرئيسيةإحالاتمنتشملهبماالإحالات

الحياةشرايينبمثابةمجموعهافيفهذه.الموضوعاتورؤوسالصلة

علىتساعدكما،أخرىإلىخليةمنالمعرفةبجريانتسمحالتي

العالميةالعربيةالموسوعةيطالعومنوالاستقصاء.البحثفيالتوسع

ذاتوالمقالاتبالإحالاتاحتفاءهايلاحظالأولىطبعتهافي

عناوينبإدراجواهتمامها،الموسوعةمجلداتداخلفيالصلة

3(.و.92)المجلدانالكشاففيبهايتصلوماالموضوعات
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روجعتفقد،نفسهالنهجفيلتتوسعالثانيةالطبعةجاءتوقد

منزيدكما،الصلةذاتوالمقالاتوإحالاتهاالرئيسيةعناوينها

أيضاوإنما،المضافةالكثيرةبالمعلوماتيتصلفيماليس،ذلككل

وأرقامالفرعيةالعناوينذكرمع،السابقةبالمعلوماتصلةلهفيما

وثلاثينمائةنحوليشملتوسيعهتمالذيالكشاففيالصفحات

وخمسمائةالافسبعةنحومنها13(،...).بحثيةمادةألف

يتعلقفيماالفرعيةالعناوينفيوالتوسعجديد،موضوعرأس

بذكرالعنايةإلىبالإضافةهذاعليها.المحالالرئيسيةبالمقالات

باسممرة،الوجهينعلىخاصةوالمسلمينالعربالأعلامأسماء

إلىالوصوللتسهيلالأولبالاسمومرة،الكنيةأواللقبأوالعائلة

تبلغموسوعةفيحيويعملشكبلاكلهوهذا.المعلومة

تقريباصفحةألف)بزيادةصفحةألفعشرسبعةنحوصفحاتها

ماإلىالمجلداتفيالرئيسيةعناوينهاوترتفع(،الأولىالطبعةعن

ألفاعشرلنالأولىالطبعةفي)وكانتألفاوعشرينثلاثةيقارب

في%أ.ونحو،الصفحاتعددفي%6نحوبزيادة(،وثمانمائة

الرئيسية.العناوينعدد

الإنجازاتمنطويلطريقعلىمرحلةسوىليمستفإنهاوبعد

العلموساحة،خاصةالبلادهذهمادامت،اللهبإذنستتوالىالتي

وضرورةالتحصيلأهميةيدركبمنحظيتقدعموما،والمعرفة

واستشعارالحضاريةالخصوصيةمنإطارفيالمعرفيةالمواكبة

بأنهاتفخرالتيالعالميةالعربيةوالموسوعة.للأمةالتاريخيةالمسؤولية

أيضاتفخرالإسلاميةالعربيةالثقافةتاريخفينوعهامنالأولى

أنالقديرالعلىاللهوترجوبمصؤولياتها،وعيعنتصدربأنها

الذيالنحوعلىالمسؤوليةتلكمستوىإلىالارتفاعمنيمكنها

الكثيرقدمالذيالرجلهؤلاءطليعةوفيعليها،القائمونيرجوه

الأميرالملكيالسموصاجماوهوالنور،الموسوعةهذهترىلكي
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مجلسلرئيسالثانىالنائبسعود،العبدالعزيزبنسلطان

العربيةبالمملكةالعاموالمفتشوالطيرانالدفاعوزيرالوزراء،

الخيرية،سعودالعبدالعزيزبنسلطانبمؤسسةممثلا،السعودية

.للمشروعوالراعيةالممولةالجهة

منلكلوشكرا،العملهذاإنجازمنمكنناالذيفالحمدلله

الذينالكرامللقراءوشكرا،وباحثينوخبراءأساتذةمنفيهأسهم

ذلكوقبل،وملاحظاتهمبارائهمالموسوعةعلىيبخلوالم

العملهذاازرتالتيوالهيئاتالمؤسساتلكلوشكرا.دعمهم

الثانية.طبعتهإعدادمراحلفيأوالأولىطبعتهفيسواء

القصد.وراءمنوالله

!!!!
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الأولىالطبعةمقدمة

المباركعبدالعزيزبنراشدد.:بقلم

(الإدارةمجلس)عن

التاريخمنسطور-أ

فكرهالنضمجلاحقةمرحلةأمةأيةلدىالموسوعيالعمل

لغتها.واكتمالمعارفها،واتساع

.حضارةووجهعقل،وسفيرفكر،وعاءواللغة

لصانعيها،العرقيالتسلسللانقطاعتفنىلاوالحضارات

لها.الحاملةاللغةبموتتموتولكنها

.معروفمدونأمروتواريهااندتارهاأو،اللغاتوموت

وأالمكتوبفالتاريخبعد،يحللملغزونشأتهااللغاتبدءولكن

زمنعنمعلوماتتقديمعننفسهيكفأيدينابينالذيالمنقوش

نشأتها.ومراحلاللغاتأواللغةبدءوكيفية

لغةلطفولةذكرأيالتاريخذاكرهمنالمفقودةالحلقاتومن

ولادتها.مخاضعنفضلا

ذإ،العربيةاللغةحالةفيأشدذلكغيابمنالدهشةوتبدو

ابنعنهقالالذيالاكتمالوهووسموها،اللغةهذهاكتمالإن

الكريمةالشريفةاللغةهذهحالتأملتإذا"!إننينصهماجني

يملكماوالرقةوال!رهافوالدقةالحكمةمنفيهاوجدت،اللطيفة
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السحر...إلخ")1(غلوةأمامبهيطمحيكادحتىالفكر،جانبعلي

لااللغاتنشأةكيفيةعنيقالماوكللها.يؤرخأثرأيسبققد

فىيسلكولاوالتخمينالظنبابفييدخلحدساكونهيعدو

ذلكمعرفةعلىالوقوفمناليأسبلغوقد،واليقينالعلمباب

الأمرهذافيالمحاولةطرحواأنالغربفياللغوياتعلماءببعض

)2(.والاهتمامالبحتدائرةمنوأخرجوه

تقول،فئتينإلىاللغةدارسوانقسمالأدبيتاريخناوفي

أولتهبماذلكعلىوتستدل،بالتوقيفاللغةبدءشأنفيإحداهما

31.:البقرة*!كلهاالأسماءادموعلم):تعالىاللهقولمن

كما،فارسبنأحمدهوالفئةهذهمنالرأيبهذاالقائلينوأظهر

والفئةالصاحبى،المسمىكتابهفيمبسوطاالرأيذلكجاء

بموابن،ذلكترجيحأووالاصطلاحبالوضعتقولالأخرى

الخصائص.كتابهفيإليهومالالرأيهذاتبنىمنأقوى

منالخوفدون،القوليمكنفإنهأمر،منيكنومهما

بينتواصلأداةهىبما-اللغةإدن،الاحتمالخطأفيالوقوع

أداةهيبماأي،اليتهأوالتواصلهذاأسلوبكانمهماالبشر،

فجرمنذنفسهالبشريالجنسواكبتقد-واستقبالإرسال

فيالعيشيستطيعلاتجعلهالتىالإنسانلطبيعةنظرا،وجوده

لهماحتياجهفي،الاخرينعنمستقلاأومنفصلاذاتهدائرة

منقرينمعالتواصلإلىحاجتهعنفضلا،إليهوحاجتهم

جنسه.لاستمرارالآخرالجنس

البشرصاحبتقد-ذكرهالانفبالمعنى-اللغةكانتوإذا

لحظعاكصةمراةواكتمالهانضارتهاوكانت،وجودهمفجرمنذ

.47ص،اجى،بيروت،الهدىدارالخصمائص،،جنيابن(1)

(2كااص!3أأل!ول،لأحول"ح3ع3هولألأث!ا!ا!كا،ا"51.9،3.
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العملفإن،الإنسانيالرقيسلمفيوموضعهمالفكرمنأصحابها

مجالواتساعالفكر،هذانشاطمظاهرمنمظهرالموسوعي

طوروهو،والمكانالزمانفيامتدادهافيالمعرفةلأبعادأرتياده

الشعورإلىيد!،اللغةوأكتمالالمعارفوأتساعالفكر،نضجمن

أمةوعتهماجلأوكلعلىلثمتمل""مصنفوعاءلوضعبالحاجة

معظميحويأومجالاتهامنواحدمجالفيالمعرفةمفرداتمن

إلىترجعالتيموسوعاتهمللصينيينكانوهكذا.المجالاتهذه

فيأرسطوأعمالمثل!،اليونالنوفي)3(.الميلادقبلالثانيالألف

كتبإذبمعصرهفيفريداموسوعياإنجازاالميلادقبلالرابعالقرن

نقدهإليهاضاماالوقتذلكفيالموجودةالمعارفجلأوكلعن

الكاتبكتبالميلادقبلالأولالقرنوفى.وإضافتهوتفصيره

الأدبفيموسوعته3!الاأ(ولح3)5"ول!لأفارومارصسالرومافي

الأولالقرنفيأع(ألأولء،أ،514ح)3الكبيربلينيوتلاه،والعلوم

المعادنعنالطبيعىريخالتطأسماهضخممؤلفبوضعالميلادي

ألمجالهذافيذلكبعدالجهودتوالتثم)4(.والحيوأنوالنبات

قدمهماذلكفيظهرماأبرزوكان،الوسطىالقرونخلال

الضخمكتابهفي3(،ولححولأ!هكا)3،كاث!ولكا!بوفيأوففانسان

والسياسيالطبيعيالتاريخشاملاالكبرىا!لرآةأسعماهالذي

)5(.والعلمي

دينيسمنكلقامعشرالثامنالقرنمنتصفوفي

كاس!أ(،4"4)31ء؟،،،حأولدالمبيروجينأولح!(3أ!)351!4ديدرو

مجلداوعشرينثمانيةفيالضخمعملهمبوضعبفرنسا

.41صللنشر،الكرملدار،العربيةالمعارفدائرة،الصمادينسي!)3(

(4)لثا3140!ههكل!(ول"ع3ولها،!ول!ا،كلأ732.9،4991،6.10

(5)أ"أ832.9،4.
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بيكونفرانسيسكتبهممامستفيدينوالمهنوالفنونالعلومعن

تصنيفعنالمسلمونالموسوعيونوضعهوماأحول!33(3)ولهح!!

منمظهرهفييقربموسوعيعملأولذلكفكان،العلوم

)6(.أيدينابينالتيالموسوعات

علماءورأى،الإسلاميةالحضارةدوحةانداحتوعندما

إلىودعوةالكودنلكتابوبسطافتحااللهكتابفيالإسلام

الأخرىالأممعارفعلىالوقوففيغضاضةيجدوالم،قراءته

وأ،حجتهملإظهارصوابمنفيهامماللاستفادة،سبقتهمالتي

منبهميحيطلماأفضلفهمعلىمعارفمنتحويهبماالامشعانة

لمماوالترجمةالنقلفيالجهودمنلهمفكال!.والحياةالكون

المعارفدائرةفاتسعت،فيهعليهمسبقاأخرىلأمةالتاريخيسجل

وأدى،علومعدةفيالمعرفةمجالاتوانفسحتالواحدالعلمفي

جلأوكلتجمعتصانيفوضعمنالمنتظرةنتيجتهإلىذلك

،الفروعهذهمعظمتحويأو،المعرفةفروعمنواحدفرعمفردات

الحيوانكتابمثلالواحدالفرعفيموسوعيةأعماللهمفظهرت

لابنالطبفيوالقانون،للدميريالحيوانوحياة،للجاحظ

مثلالختلفةالمعرفةوفروعالتراجمفيالمطولاتوضعواكماسينا.

للقزويني،العبادوأخبارالبلادواثار،قتيبةلابنالأخبارعيون

وكانوسواها،لياقوتالأدباءومعجم،النديملابنالفهرستو

.بعدهالاخرودناحتذاهعملااللغويلمعجمهسيدهابنترتيب

وقف،الأخيرةالقرونفيوالإسلاميةالعربيةالحياةوبتقهقر

فيالقلقشنديكتبهاصفحةاخرفيالموسوعيةالكتابةقلم

كشففيخليفةحاجيخطهسطرآخرأو،أعشاهصبح

(6)ول")!7اح5"ع4ة!!3ة"!ولث!أ!!،2991،81.103!952.3.
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قبلهيكونوقد-ذلكبعدوالمسلمالعربيالفكرودخل.ظنونه

هيقليلةلحظاتإلايتخللهالمشتويببياتأشبهفترةفي-

.والغفوةالصحوةبينوسطحالة

الحاضرمحاولات-ب

القديموبعثالجديدنشرفيحاسمعاملالمطايعخروج

إلىسبقواقدالغربفيالقوموكان.وتداولهذلكتناولوتيسير

!ضع-منهقريباأوحالياالمتداولبالشكل-موسوعاتهموضع

عملمنموسوعةأولعشرالثامنالقرنمنتصففيالفرنسيون

وأالزمنمنعقدينبعدالبريطانيةالموسوعةوللتهافرد،منأكثر

الوقتإلىبهاتحتفظلاتزالبارزةمكانةفاحتلت،ذلكنحو

فظهرتالأخرىالغرببلادفيجهودتوالتثمالحاضر.

ذلكوسوىوالأسبانيةوالهولنديةوالإيطاليةالأمريكيةالموسوعات

.الموسوعاتمن

وأالمقدرةنفسهفيانصرممننفرأراد،العربيالوطنوفي

هذاتداركالعربيةالثقافةفيالفجوةهذهسدفيبالرغبةشعر

في،البستانيبطرسالمعلم،بذلكقاممنأممبقوكان،النقص

التاسعالقرنمنالثافيالنصففيوضعهاالتيالمعارفدائرة

القرنمعارفلدائرةبوضعهوجديفريدمحمدتلاهثمعشر،

منيكنومهما.المشابهةالأعمالببعضسواهماوقام،العشرين

كانواالذينالنفرلاولئكوالتقديربالثناءالاحتفاظوجوبأمر

تمماأدنإلا،جهدهوأولاهالضخمالعمللهذاتصدىمنأسبق

منيكنولم-بالغايةتفلمبداياتكونهيعدلمعملمن

دالةمنيمثلهبماالمعارفاتساعلأن-كذلكتكودنأدنالممكن

؟وحدهالعملبهذايقومأنفردعلىالمتعذرمنيجعلأسعية،
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عمللاجماعةعمل-عليهتكونأنينبغيبما-فالموسوعات

أعمالوهناك.أشخاصاهتماملامؤسساتومسؤوليةفرد،

الموسوعةجماعةمثل،الجماعاتبعضبهاقامتمشتركة

هذهأنإلا،المعرفةبهجةوموسوعة،الذهبيةوالموسوعة،الميسرة

هذاتلافيفيبالمسؤوليةالشعورفضللهاكانوإد!-الجهود

بالغاية.تفلمالتيالأولىالمحاولاتعنتخرجلم-النقص

مدىعلىعدةمحاولاتجرتالرسميالصعيدوعلى

،منفردةالعربيةالدولبعضقبلمنيزيدأوالزمانمنقرننصف

الدولجامعةفيممثلةمجتمعةأوفيها،الهيئاتبعضبواسطة

وتوالتاللجانوآلفتالندواتلذلكوعقدت.العربية

ذلككليسفرولموعود،وزفتبياناتوصدرتالاجتماعات

تحقيقعلىالقدرةحيثمننظيرهايندرأوينعدمسابقةعنإلا

إ...إالإخفاق

موسوعةإلىالحاجة-ب

ذلكحققوقد-شاملةعربيةموسوعةوضعفيالإخفاق

اللغاتمنوبالعديدبلاد،عدةوفي،السنينمئاتمنذالآخرون

تعانيالتيالتخلففجوةعلىوشاهداشاخصاينهض-حدث

،الأخرىالحياةوجوهمنكثيرفيالعربيةالبلادوتعيشهامنها

وجودمنالشديدبالحرجالشعوربعثالإخفاقهذاأحدها.وهذا

والجماعاتالأفرادمنالأصواتفانطلقت،واستمرارهالنقصهذا

سبقأنه-القصورأو-بالتقصيرالشعورزادومما.بالمعالجةمطالبة

هذهتأتفلم،منهمليعسواقومالمسلمينلمعارفدائرةوضعإلى

الشأدنأهلبأغراضوافية-ومنتظرطبيعيهوكما-الموسوعة

وغايتهم.
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حجمفييكونشيءعملفيالتفكيرمنلابدوكان

الغاية.وبعدالحاجة

،خيارانيلوح،شمولمنيقتضيهوبماتقدمبماوللقيام

وضعوالثاني،المعروفةالعالميةالموسوعاتإحدىترجمةأحدهما

فيماالأخرىالموسوعاتمنوضعهافىيستفادعربيةموسوعة

ذاتيةفيهتظهراستقلالاعنهاوتستقل،والتنسيقبالتجربةيتعلق

.والحياةالكونعنوتصورهاوتاريخها،الأمة

عنمعبراكيانهافيمتغلغلاجوهراأمةأيةلغةدامتوما

لهعقلعطاءأنهاأي-والحياةللكونالنظرفيوفلسفتهاتاريخها

،الحياةمناشطمنيزاولومايعتقدلماالمحددةالخاصةمكوناته

وأنهاوالاخر،النفسمنوموقفهالأشياءوإلىإليهانظرتهويصوغ

مجالفيللاخرينلعطائهاالحاملالأمةذاتعنالمعبرالمظهر

فيالمشاركةأو،وصياغتهللإنسانالحضاريالبناءهندسة

فاضلبينترجيحخيارليسحينئذالخيارفإن-والصياغةالهندسه

الوسائلحيثمنبالقدرةيتعلقخيارولكنه،ومفضول

.وال!مكانات

،الشويخاتأحمدد.مكتب-مشكورا-تقدموعندما

الأميرالملكيالسموصاحبإلى،الواجببهذامنهشعورا

بتمويلهذكرهالانفالهدفتحقيقطالباعبدالعزيز،بنسلطان

الكتاب)موسوعةالعالميهالمعارفلدائرةالدوليةالطبحةلىجمة

ابتداء،عربيةموسوعةوضعبينوالمقارنةالتصوركان(،العالمي

اعتبار.منأخذماأول،العربيةإلىلغتهامنموسوعةنقلوبين

ماأن-نظرطولبعداستقركما-،ال!ولىالوهلةمنبداوقد

يؤخر،ووسائلوخبرةجهدمنشاملةعربيةموسوعةوضعيتطلبه

ليسعقباتمنذلكيعترضلماتأخر،مماأكثرالملحالمطلبهذا
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قصورأوتامإخفاقمنالسابقةالمحاولاتعنهأسفرتماأعسرها

الوقتاختصاربينيجمعأمرفيالتفكيرفصار،الغايةعن

هذافيالأمةشخصيةظهوروبين،الاخرينخبرةمنبالاستفادة

.مقوماتمنالذاتهذهيكونبماذاتهاعنيعبرظهوراالعمل

الموسوعةهذهلماذا-د

المتنبى:قالقديما

خالصلذيذفماالزمانجمح

كاملسرورولايشوبمما

العاقيالمعارفلدائرةالدوديةالطبعةالموسوعةفهذه

هذهمزايافمن.عيوبوبهامزايالها(العالمىالكتاب)موسوعة

يأالمورد،وقرب،المضمونووضوحالانتشارسعة،الموسوعة

الصوروكثرةكشافها،لكفاءةمحتوياتهاإلىالوصولسهولة

كلتعالجلمأنهاعيوبهاومن.ووضوحهافيهاوالخرائط

كبرىفيالموجودينوالشمولالعمقبمثلفيهاالواردةالموضوعات

لاعرضاالمعلوماتبعضعرضومنهالها.المماثلةالموسوعات

سواهم.إلىونظرتهمالقومبثقافةالتأثرمنيتحرر

نأبمعنىنسبيةصحتهفإنصحيحا،تقدمفيماالأمركانوإذا

تعرضتماكلفليس،الكلعلىينطبقولاالجزءعلىينطبقالأول

الموسوعاتعنوالضمولالعمقحيثمنقاصراالموسوعةله

الموسوعةتوجه-مواضعهفي-النقصهذاسببولعل،الأخرى

ماوهذا،منهمالختصينإلىوليسالقراء،منالكبيرةالقاعدةإلى

إلىالأحوجهيالواسعةالقاعدةهذهإنإذ،للترجمةاختيارهارجح

متأثراأتىماوأما.فيهحاجتهاتجد،التناول!سهلالمورد،قريبمرجع
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أمراذلكفليس،نرضاهأونعتقدهلماالخالفوتصورهمالقومبثقافة

!ىلرىاتالمو!!لفيء!امأمرويكلسوا!ا،دونبموسوعةخاصا

ومعتقدتصورعنتاماعزلآمعزولآيجيءبعملجماعةأوفردقيام

تختلفالتيالبشر،طبيعةتقتضيهماحدودفي،العملبهذايموممن

جهل.أووعلمشطط،أوعدالةمنبهتتحلىمامقدارفي

الشاغلكانامعهالتعاملوصرامةالأمرهذأمعالجةأنعلى

الذيعبدالعزيزبنسلطانالأميرالملكيالسمولصاحبالأول

لإخراجاشتراطهمنفكان-جزاءهاللهأحسن-العملهذامول

:أمرانعليهللقائمينوتوجيهه،العملهذا

وأالإسلاميشينماكلمنخاليةالموسوعةتكونأدن:الأول

ثوابته.منثابتايمس

قدمتبماالإسلاميةالعربيةالحضارةذاتيةفيهاتبرزأن:الثانى

.والإنسانللحضارةعطاءمن

لدىالأولالاعتبارموضعكاناايلأمرينهذينأنومع

ولافيهمترخصينغير،بالموسوعةوالعاملينالإدارةمجلس

تكونأنيجبالتيالصورةعنغفلةغيرمن-تجاههمتساهلين

المسؤوليةكانتفقد-البشرلمعارفثبتهيبماالموسوعةعليها

بهذاشعورهممنضاعفعاملاالأميرمعموإليهموكلهاالتي

بذلالعملهذافيالأولىالخطوةفكانت.عليهوحرصهمالشأن

الأصلالموسوعةمصدريموافقةعلىللحصولمكثفجهد

والبسط،،والتصويب،والإضافة،اتففيا!على

إذن-العملهذافليس.المواءمةبعنهعبرماوهذاوالاختصار،

كلاتخذتجديدإنشاءولكنه،اخرونبناهلهيكلاليانقلا-

فياممتعين،عنهوتعبيرهفيهأقيمالذيللوسطلملاءمتهالوسائل

.والاختصاصوالغيرةالخبرةبذوياللهعونبعدذلك
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العملخطواتهـ-

الخطوات،ذلكسبيلفىالعملعلىالقائموناتخذهكا

التالية:

ينبغيماومعرفةالموسوعةلقراءةموسعةلجنةتأليفأولآ:

فيها.والاختصارالبسطومواضع،تصويبهأوإضافتهأوحذفه

السابقةوالخبرةالتأهيلحيثمنصارمةشروطوضعثانيا:

الترجمة.إليهمتسندمنعلىالمنشورةوالتجربة

مبرزإلىمعينمجالفيمترجمكلبهيقومماإحالةثالثا:

سلامةحيثمنلمراجعتهالجامعاتأساتذةمنالمجالهذافي

.للمضمونوأدائهالخطأمنالنص

إعدادمكتبفيتعملعلميةتحريرهيئةتأليفرابعا:

وأكلياتفرغاأعضاؤهاتفرغالعاليالتأهيلذويمنالمشروع

المواءمة.عملفيوالمشاركة،للمتابعةجزئيا

والاختصاصالتأهيلذويمنعشراتاستكتابخامسا:

والحضارةالإسلاميالدينعنوالمقالاتالبحوتمنمئاتلكتابة

.الحضارةهذهوأعلامالإسلامية

علومفيالمؤهلينمنموسعةأخرىلجنةتعيينسادسا:

الانفالمحاذيركلمنالموسوعةخلومنللتأكدواللغةالشريعة

يلي:ماتقدممانتيجةوكان.اللغةسلامةعلىوللاطمئنانذكرها

أصلمنمدخلا4557.1دوتنقيحبتصرفالترجمة-أ

الأصل.الموسوعةمداخلمجموعوهو.56223

182.2ومقالة598)منهامدخلا7106حذف-2

فيالمقياسوكان(،رئيسةإحالة499.2وأجنبياعلما
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المعرفةإلىقيمةذيلشيءالمداخلهذهإضافةعدمالحذف

معتعارضهاأو،محققةغيرمعلوماتتقريرأو،الإنصانية

المواءمة.أغراض

3016ومقالة584)منهامدخلا9033إضافة-3

الأصلالموسوعةأغفلتهمأجنبياعلما45ووإسلامياعربياعلما

(.رئيسةإحالات770.1و

.صورةأ!...نحواستبعاد-4

أكثرهايتعلقوإيضاحصورة3!...منأكثرإضافة-5

والمسلمين.العربيهمبما

منلكلكافيةدلالةالسابقةالبياناتتترجمهالذيالجهدهذا

يكونأنبهقصدأنهعلىالذاتغرضعنوتنزه،الهوىعنتجرد

خطابمنجزءايكونبحيث،لفائدتهأخرجالذيللوسطملائما

لهديالعارضأصالتها،علىالدالرسالتها،عنالمعبر،الأمةهذه

لاالذيوالنتاجالعطاءهذاحضارتها،ونتاجفكرهاوعطاءدينها

الناقلفضلفي-المرددونيرددكما-يحصرأويقصرأنيجوز

إليه.المنقولعلى

تفضلومنالعملهذاعلىالقائمينفإن،تقدمماكلومع

بديلافيهيرونلا،تنفيذهأمرإليهموكلومن،ورعايتهبتمويله

الأمة،هذهأبناءبأقلامابتداءيكتب،خالصإنشائيعملعندائما

المعرفةفيومساهمتها،للإنسانعطاءهاويبلورمعارفها،منويبدأ

عليه،وعونااللهشاءإنيليهلماتمهيداتمفيمايرونولكنهم،البشرية

.العقباتمنكثيراوذللالطريقفتحعملوهو

شططأو،نحوهالمواقفبعضوتحفظتحوطكانومهما

فضللهصادقجهددائرةعنيخرجلافهو،تجاههالأهواءبعض
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تبنتهفماإهمالأ،أوعجزاأغفل،الشأنجليلمجالفيالريادة

مؤسساتمنمؤسسةبهتضطلعولم،جامعةبهتقمولمدولة

يدلتنبيهبأيالترحيبكليرحبجهدوهو.والتعليمالبحث

مبهمأو،تحذفأدنيجبشائبةأوتسد،أنيجبثغرةعلى

طريقهذلكليأخذ،إكمالإلىيحتاجنقصأو،إيضاحإلىيحتاج

قامتالتىالكبرىفالموسوعات،اللهشاءإنالقادمةالطبعاتفى

والتغييرالتنقيحمنطويلةبسلسلةتمرتزاللاسبقتناأمبها

التنسيقحيثمنمظهرهاوفيومستواها،محتواهافيوالتطوير

.يريدونلمابعدأصحابهايصلولم،والتبويب

الموسوعةمنالأخيرةالطبعةإخراجفيالجوهريوالتغيير

الدلالةحادمثالصدورهاعلىعاممائتيمنأكثربعدالبريطانية

يجيءأنعملأيمنينتظرفلا.الكمالبلوغعنالبشربعدعلى

فقدذلكظنومن.شمائبةكلمنخالصاعيبكلمنسالما

أحدقالوقديما،الكمالصفاتهامنليسالتيالبشرطبيعةجهل

"مامعناهما-اللهرحمه-الأصفهانيالعمادوأحسبهالقدماء،

هذاأضيفلوقالإلاغدهفيإليهونظريومهفيكتاباامرؤكتب

هذابسطولو،يستحسنلكانذاكحذفولو،أحسنلكال!

العبرأعظممنوهذا،أجمللكانذلكاختصرولو،أكمللكان

الخ"!....جمئالبشرعلىالنقصاستيلاءعلىيدلوهو

هذافيالمشاركينوجميعالإدارةمجلصأعضاءفإنوبعد:

لكلبشرىإتمامهفييجدونوهم-تنفيذهعلىوالقائمينالعمل

منيرون-وأستاذوباحثومعلمتلميذمنمعرفةطالب

أهلهإلىالفضلونسبة،والقدوةللأسوةطلباعليهمالواجب

بنسلطانالأميرالملكيالسموصاحبأفاضهعماالإبانة

يتم،أنلهكانفما،الشامخالعملهذاعلىفضلمنعبدالعزيز
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واهتماماتمويلا،لهالتامةكفالتهلولاتقطفأنلثمرتهولا

غايتهشرفتعامل!بهأثابمابأكرمقدمبمااللهفأثابه،ومتابعة

طال!وقدمعرفةوقاصدعلمطالبلكللنأملوإننا.نيتهو!شت

جمالموردقريبمنهلافيهيجدأنالعملهذالمثلانتظاره

.الفائدة

فهو،التوفيقونسألهالهدايةنستمده،فضلهعلىاللهنحمد

إليه.الهاديللخيرالمفيضنعم

!!!!
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ئ(الأولىالطبعة)والتنقيحالمراجعةلجنةمقدمة

الملكىالسموصاحبقبلمنالمكلفة

سعودآلعبدالعزيزبنسلطانالأمير

والسلاموالصلاة،والمعرفةالعله!لممبلللإنسانيسرالذيللهالحمد

إليهماوداعياوالخيرللحقمعلمااللهبعثهالذيعبداللهبنمحمدنبيناعلى

وسلم.وصحبهآلهوعلىعليهاللهصلى

لموسوعةومزيدةمنقحةترجمةوهي-الموسوعةهذهفإنبعد:أما

منهتشكوكبيرفراغسدنحوخطوةتمثل-الأمريكية"العالمي"الكتاب

العربية.المكتبة

العسموصاحببفضلثم،المهبفضلالخطوةهذهتحقيقكانوقد

يأللمالذي-اللهحفظه-سعودالعبدالعزيزبنسلطانالأميرالملكى

سموهمنورغبةالوجود.حيزإلىوإظهاره،المشروعهذارعايةفيجهدا

نأفي-الإسلاميةوقيمناعقيدتناعلىالحرصكلالحريصوهو-الكريم

بثاقبرأىفقد،الإسلامإلىيسيءماكلمنالعلمىالمشروعهذايخلو

عاتقهاعلىتأخذعلميةلجنةيكلفأن،تدبيرهوحسن،رأيهوسداد،نظره

وتنقيحها.الموسوعةمراجعة

المهمةهذهلأداء،لهمسموهباختياراللجنةهذهأعضاءشرفوقد

تخصمنمكنتهاصلاحياتمنللجنةسموهمنحهوبما،الجليلة

.العقبات

توجيهافإلىاستمعتالأمير،سموبمقابلةاللجنةشرفتوحين

العمل،خطةفيهاحددتمتواصلةاجتماعاتبدأتتم،السديدة

الاجتماعاتخلالوكانت،والتنقيحالمراجعةلإنجاززمنياجدولأووضعت

اللجنة.أعضاءيعترضماتناقمق

هذهلموادالشاملةالمراجعةمسؤوليةعليهاأناللجنةأدركتوقد

باتفاقياتالناشروارتباط،الوقتوضيقالمواد،كثرةأنإلا،الموسوعة

هذهصدورتأخيراجتنابفيوالرغبة،متعددةجهاتمعمختلفة

بأيالإسلامإلىيسيءمماالموسوعةتنقيةعلىتركزاللجنة،جعلالطبعة

فقد،والفنية،واللغوية،العلمية:الأخرىالجوانبأما،الوجوهمنوجه

اللجنة.عملإطارخارجكانت
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بعضفحذفت،الموسوعةهذهموادتراجععملهافياللجنةوانطلقت

زيادةوطلبت،متعددةمواضعفيالصياغةوأعادتبعضها،وعدلتالمواد،

ذلكمقابلوفىمخلا،إيجازأموجزةأنهارأتالتيالموادبعضمحتوى

العربي.القار!ئىباهتمامالصلةوثيقةليعستالتيالموادبعضاختصاررأت

فيأو-أمكنإن-الطبعةهذهفيالموادبعضإضافة-أيضا-أقترحتوقد

اللاحقة.الطبعات

،ملحوظاتمنأبدتهلماطيبةاستجابةالناشرمناللجنةوجدتوقد

بمعظمها.وأخذ

المراجعةلجنةأنمؤكدينالموسوعةهذهقاركئىنخاطبفإنناوأخيرا

يكونأنفيواجتهدت،المتاحالوقتحدودفيوسعهابذلتوالتنقيح

عملا-مدلك-عملهايظلولكنلها،الممنوحةالثقةمستوىعلىعملها

نأنأملفإننا-وأقعلابدوهو-نقصمنحصلوما،الكماليبلغلابشريا

مستقبلا.تلافيهيتم

برللهالحمدأندعواناوأخر،السبيلسواءإلىوالهاديالموفقوالله

العالمين.

!!!!

(03)الثلاثينالمجلدآخرفيالمشاركينقسمفياللجمةأعضاءأسماءانظر؟إقي



والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسة:إعداد

الهوعلى،بعدهنبيلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهللهالحمد

وبعد.،أجمعينوصحبه

تقفمعاصرةعامةموسوعةإلىحاجةفيالعربيةالمكتبةظلتفقد

ةالعا!المعطر!دائرةمثل،الكبرىالأجنبيةالموسوعاتجانبإلى

وأأمريكاناموسوعةأوكوليرموسوعةأو(العالميالكتاب)موسوعة

العامةالموسوعاتمنغيرهاأو)برحطنيكا(البريطايخ!المعارفدائرة

شاملةعامةموسوعةإلىتفتمرالعربيةالمكتبةتظلأنالمؤسفومن.الشاملة

تتوجهكماالعربيةبلغتهالعربىالقارئإلىتتوجهالنوعهذامنكبرى

الحضارةسبقمع،بلغاتهمقرائهاإلىالكبرىالمعاصرةالعامةالموسوعات

ا!لوسوعةمقالة)انظرمبكروقتمنالموسوعىالتأليففيالإسلاميةالعربية

(.العالميةالعربيةالموسوعةفي

تفضلوعندما.شاملةعامةعربيةموسوعةإصدارفكرةبرزت،لذلك

هذابتبنيسعودالعبدالعزيزبنسلطانالأميرالملكىالسموصاحب

النقصهذاسدلمحاولةعملإلىالأملهذاتحويلأمكن،وتمويلهالمشروع

منالأعظمللسوادومعينا،المعرفيةالمجالاتلختلفمتكاملامرجعاوليكون

ايإعلامورجالوالمثقفينوالباحثينوالطلابالمدرسينمنبالعربيةالناطقين

.الأسرةوأفرادالختلفةالمهنوأصحابوالأعمال

باللغةالمكتوبةالعالميةالموسوعاتمنعدداالبدايةمنذراجعنالقد

)موسوعةالعايئالمعارفدائرةمنالدوليةالنسخةأنووجدنا،الإنجليزية

يلي:بماغيرهاعنتتميز(العالميالكتاب

غيرالأوليةوالمهنيةوالدراسيةالبحثيةالاحتياجاتمنكثيراتلبي-ا

المتخصصة.

37



تمهيد38

متوازنبشكلالأساسيةالعلميةالموضوعاتمعظمتشمل-2

والأعمار.الفئاتجميعتستخدمهيوميامرجعامنهايجعلوشامل

وليس،المعلوماتعرضفيالعالمىالبعدعلىالتركيزتحاول-3

وحدها.الغربيةالثقافةعلى

معالجتها.وفىالموضوعاتعرضفيبالمصداقيةتتصم-4

القراءتساعدالتىوالتعليميةالعلميةالإيضاحوسائلبوفرةتتمتع-5

نهايةفىوتشير،والأسئلةوالخرائطوالرسومكالصور،الاستيعابعلى

عناصربيانمعالموسوعةفيمقالاتمنبهايرتبطماإلىالرئيسيةالمقالات

.الموضوع

العالمجا(الكتاب)موسوعةالعالميةالمعار!دائرةخلولايعنيهذا

والقضاياالموضوعاتبعضإغفالهاومنها:العيوببعضمنالأجنبية

والآسيويةالغربيةالدولعلىوتركيزها،الأساسيةوالإسلاميةالعربية

بنفسوالإسلاميةالعربيةللدولتغطيتهاوعدم،الإنجليزيةباللغةالناطقة

العرجم!البعدوإضافةموضوعاتها،لمواءمةهذادفعناوقد.والعمقالحجم

العربوقضاياالإسلامتعاليممعيتعارضماوحذفإليها،والإسلامي

الأساممية.والمسلمين

المعار!دائرةفىالواردةالعلميةالموادمنكثيراأنوجدناوقد

لنقلها،والمواءمةالتنقيحمع،تصلح(العالميالكتاب)موسوعةالعا!لية

كللتضمينجديدةوإسلاميةعربيةموادتأليفمع،العربيةاللغةإلى

!وهـضمونهافىرائدة-!يدةعاقيعرسطموسوعةفىذلك

والتنقئ،والترجمةالتأليففيمدروسةخططضمنوذلكومظهرها،

القياممنالهدفوكان.والإخراج،والمراجعةوالتحرير،والمواءمة

الناحيةمنمتوازنعلميعملإخراجمحاولةالأعمال!ذهبجمئ

المقالاتمواءمةاقتضىالذيالأمر،والعالميةوالإسلاميةوالعربيةالعلمية

الاخر،بعضهاكتابةوإعادة،أخرىمقالاتوتوسيعبعضها،باختصار

أولويةتشكللاقدوالتىمحليتهافىالمغرقةالغربيةالموادبعضوحذف

فيوردكماجديدةوإسلاميةعربيةمقالاتكتابةمع،العربيللقارئ

.الفقرةهذهصدر



العالميةالعربيةالموسوعةأهداف

هي:أهدافجملةتحميقإلىالعالميةالعربيةالموسوعةتسعى

التعمقإلىنزوعدون،شاملةمتكاملةمتنوعةمادةتقديم-أ

المادةصياغةمحاولةمع،الإنسانيةالمعرفةمجالاتجميعفى،المتخصص

دقيقة.واضحةسهلةعربيةبلغة

والاتجاهاتالأعمارمختلفمنجمهورأوسعإلىالتوجه-2

والاجتماعية.والثقافيةالتعليميةوالمستويات

السماويةوالأديان،الإسلاميبالدينيتعلقفيماالدقةتحري-3

.الأخرى

فيماأو،وثقافتهموالمسلمينبالعربيتعلقفيماالإنصافتحري-4

وثقافاتها.الأخرىالعالمبشعوبيتصل

.والشمولوالنزاهةالمصداقيةاستهداف-5

المعاصرالعربيالصعيدعلىجديدةحضاريةعلميةتجربةتأسيس6-

.الكبرىالشاملةالموسوعاتإنتاجمجالفي

ومواءمةبتصرفالترجمةلماذا

؟ابئداءعربيةموسوعةوضعمنبدلأ

تاريخمنالمرحلةهذهفىدعتالتىالواقعيةالأسبابمنعددهناك

موادجميعتأليفإلىالتوجهمنبدلأومواءمةبتصرفالترجمةإلىالأمة

لإيجاز:هيالأسبابوهذهابتداء،الموسوعة

فيتجاربإلىيحتاجالكبرىالمعاصرةالموسوعاتوضعإن-أ

دورالانتملكهلامماالمعاصرةالموسوعاتهذهتنفيذوإدارةتخطيط

العربيةالعلميةوالهيئاتوالمؤسساتوالإسلاميةالعربيةالنشر

.المعاصرة
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ومجهوداتأطولووقتاأكثرأموايلأيتطلبالجديدالتأليفإن-2

الأموالحجمامنتقليلاهذاوليس،والمتابعاتالتنسيقاتحيثمنأبر

بدورهاتتضمنالتيوالموأءمةالترجمةلإدارةالمطلوبةوالمجهوداتوالوقت

وبرامجخططضمنومراجعتهاوتنقيحهاالجديدةالموأدمنكثيروضع

معينة.

الطبيعيةالعلومفيمشتركامعاصراعالمياإنسانياتراثاهناكإن-3

فييكونأنينبغيمماالعالميةوالمعلوماتالاجتماعيةوالعلوموالتقنية

هذهنقلرأينافقدوبالتالي،لغةبأيالشاملةالعامةالعالميةالموسوعات

التأليف.اصطناعمنبديلأمواءمتهامعالمعلومات

فىمعاصرةعربيةتجربةتأسيعرهوالموسوعةهذهأهدأفأحدإن

وتحديثهالعملهذأتطويرالاعتبارفيمإلأخذالكبرىالموسوعاتصناعة

العمليالتصوربهذأالمشروعهذاإنجازعلىالعملوتمباستمرار.وموأءمته

منلعديدتحاشيا،والتأليفوالمواءمةبتصرفالترجمةبينالجمعفي

المتوقعة.والإشكالاتالصعوبات

المعلوماتإعداد

تمثلأسعس،عدةعلىالعالميةالعربيةالموسوعةفيالمعلوماتأعدت

وأالمترجمةسواء،والمعارفالقضاياكافةإلىالنظرفيالموسوعةمنهج

أبرزها:ومن،المؤلفة

موادتأليفالموسوعةأمرعلىالقائميناهتماممقدمةفييأتي:التأليفأ-

يضافومظاهرها،والإسلاميةالعربيةالحياةمجالاتمختلففيجديدة

حقولسائرفيوالمسلمينالعربمنوالمفكرينالعلماءإنجازأتذلكإلى

.والادابوالفنونالعلوم

الكتابوكبارالجامعيينالأساتذةمنكبيرعددتكليفتموقد

الحياةفىالرئيسيةالمعالمأهمتشم!دقيقةلخطةطبقاالموادآلافبتأليف

أل!سلامية.العربية
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مننخبةبجهودالاستعانةالضخمالعملهذاواستوجب

العربيةالحضارةوفيالإسلاميةالعلومفيالمتخصصينالأعلامالمستشارين

التاريخوفيوادابها،العربيةاللغةوفي،الختلفةبجوانبها،الإسلامية

اراءلهموكانت.الإنسانيةوالعلومالطبيعيةوالعلوموالفنونوالجغرافيا

فيالعمللفرقالطريقوأضاءت،رحبةافاقإلىالعملدفعتإيجابية

مراحله.شتى

العالميةالعربيةالموسوعةفيالواردةالموادمعظم:الترجمة2-

لمابتصرفترجمة(المعاصرةوالتقنيةالطبيعيةالعلوممجالات)في

بعنايةالمترجمةالمواددراسةتمتوقد.العا!ليةالمعارفدائرةفيورد

.عامبوجهوموضوعيتهاصدقهاإلىالمتخصصونواطمأن،فائقة

مجاله،فيكل،العربيةإلىالموادهذهبنقلالمترجمينمئاتقاموقد

منكبيرعددومواءمتهاوتنقيحهاالترجمةمراجعةعلىوأشرف

والادابالعلوممجالاتمختلففيالمتخصصينوالعلماءالأساتذة

نأينبغىكانوما،حرفيةتكنلمالترجمةأنهذاويعني.والفنون

بأهدافمحكوماكانبل،وتدقيقتمحيصبغيرنقلاالعمليكون

تقديمفيالعالميالبعدمراعاةمعوثقافتهالجمهوروواقعالموسوعة

.المعلومات

متواليةلعملياتالمؤلفةالجديدةوالموادالمترجمةالموادخضعت:التنقيح3-

التىالفقراتأوالموادبعضحذفالتنقيحشملوقد.التنقيحمنمستمرة

كما،والإسلاميةالعربيةالرؤيةمعتتنافىالتيتلكأوأخطاء،علىتنطوي

أولويةتشكللاقدبأمورتتعلقالتيالتفصيليةالموادمنكثيرحذفجرى

شماليفيجداصغيرةقريةعنوردتالتيالمعلوماتمثل:،العربيللقارئ

جنوبيتقعبلدةفيمشهورمحامعنوردتالتيالمادةأوأمشراليا،

.نيوزيلندا

مقالاتكتابةوأحيانافقراتإضافة-أيضا-التنقيحتضمنكما

والعباداتوالعقيدةالإسلامعن،وموسعةومتوسطةقصيرةجديدة

وأعلام،العربيةالدولوتواريخوالمسلمينالعربعندوالعلوم،الإسلامية

تتطرقلمالتيالمشهورةالعربيةالأماكنوبعض،البارزينوالمسلمينالعرب
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وضمن.والإسلاميةالعربيةالموضوعاتمنوغيرها،الأصلالموسوعةإليها

مقالة-المثالسبيلعلى-جاءت،والتنقيحالموأءمةلأعمالالتصورهذا

الموسوعةصفحاتمنصفحة013نحوفيوالمسلمينالعربعندالعلوم

العربيةالموسوعةفيرئيسيةمقالةأطولوهي،ملونةوإيضاحاتبصور

العالمية.

المعلوماتعرض

موادهاتصنيفعلىالعايئالعربيةا!لوسوعةتحريرهيئةحرصت

وذلكعنها،يبحثونالتيالمعلوماتإلىالوصولللقراءتيسربصورة

)أبالعربيالمعجميالترتيبوفقالرئيسيةوالإحالاتالمقالاتبترتيب

،الاستيعابعلىالقارئتعينبصورةالمداخلوبتصميمإلخ(،...ثت

وقد3(.و.92)ألمجلدينمستقلينمجلدينفيشاملكشافوضعمع

التيالموضوعاتمجلدكليشملبحيثالموسوعةمجلداتإعدادتم

المجلدفىوضعت)أ(بالحرفتبدأالتيفالمداخل؟الحرفبنفستبدأ

يمتدالمداخللاستيعابكافغيرالواحدالمجلديمونوحينما،الأول

فيالتيالموضوعاتتكونوحينوهكذا.،يليهالذيالمجلدإلىالمدخل

ذاتهالمجلدإلىيضافألمجلديصتوعبهمماأقلواحدحرفنطاق

بالترتيبهذاكلفيوالتزم.يليهالذيبالحرفتبدأالتيالموضوعات

والبادئاتالتعريف""ألمنمجردةالمفردةللكلمةالألفبائيالمعجمي

إلخ....وأبىكابناةخرىا

فيأخرىمقالاتإلىالمقالةفيالإحالةتتم،الأحوالمعظمفى

المعلوماتمنمزيدأالقارئيجدحيثالعالج!،العربيةالموسوعةمجلدات

إلىالرجوعفيمكن،إحالةأومقالةهنالكيكنلموإذا.العلاقةذات

والأسماءالرئيسةوالمداخلالموضوعاترؤوسعلىيشتملالذيالكشاف

وأكشاف-الإشارةسبق!-كماوهو.المرسوعةفىالىاردةوالمصطلحات

البحث.دليل

الكلمة-بنظامآخذأمعجمياألفبائياترتيبامرتبةالمقالاتجميع

تسبقفمثلا،الوأحدة،الكلمةحروفعلىيعتمدالترتيبأنأي،كلمة



نورتسبقنوروكلمة،الأقصىالمسجدالمركبالعنوانالمسجدكلمة

الدين.

انظرونظامالمقداخليردالذيانظرنظامالموسوعةهذهفى

الإحالاتمننوعوكلاهما،الموضوعنهايةفييردالذيأيضا

الموسوعة.فيأخرىبمقالاتالمضمنةالمعلوماتمنالمزيدإلىيرشدانك

ممابهاالصلةذاتبالمقالاتقوائمالطويلةالمقالاتبعضآخرفىويوجد

المعلوماتمنمزيدإلىالقارئترشمدالمقالاتوهذه،الموسوعةفيورد

أيضا.

الحصولمنئمكنبشكلالموسوعةصفحاتصممتوقد

)الترويسةالعناوينمعالصفحاتفأرقاممنها،القصوىالفائدةعلى

إلىبسرعةالوصولعلىكثيراتساعد(الصفحةأعلىفيالخطفوق

كثيفبخطمطبوعةالمقالاتعناوينأنوستجد.المرادةالمقالة

مميزةبحروفطبعت،المقالاتداخلالفرعيةالعناوينأنكماواضئ.

.مغايرة

أساسية:عناصرخمسةطويلةمقالةكلتضمنتوقد

منمتينبأساسالقارئتزويدبهاوقصد،الكاملةالفكرة-ا

.الموضوععنالمعلومات

توضيحووظيفتها،ومتنوعةعديدةوهي،البصريةالوسائل-2

والأشكالالملونةوالرسومالصور:وتشمل،التعلموتعزيزالمعنى

أثرهواستبقاءالتعلملإغناءوسيلةوهي.والجداولوالخرائطالتوضيحية

المارئ.لدى

بهاوأريد،الموسوعةفيبالموضوعالصلةذاتبالمقالاتقائمة3-

بجوانبهمعرفتهوتعميقبالموضوعاهتماماتهتوسيععلىالقارئتشجيع

كلها.

عامةبنظرةالقارئتزودأنشأنهاومن،الرئيسيةالموضوععناصر-4

وحداته.بينالعلاقاتوإبراز،الموضوعإلى
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المهمةالمعلوماتمراجعةعلىالقارئتساعد،الموضوععنأسئلة5-

تذكرها.وتيسير،المقالةبموضوعالخاصة

الموادقراءةمستوى

تتمأن-المؤلفةأومنهاالمترجمة-الموسوعةموادتحريرفىروعي

لتيسيرمحددةمقاييسوفقومباشرواضحبأسلوبالمعلوماتصياغة

الشائعةالعربيةأدلألفاظالغالبفياستخدمتفقدهنا،ومناستيعابها.

وذكرت،والتعليميةالثقافيةمستوياتهماختلافعلىالقراءيفهمهاالتي

لتأكيدوذلك،المقالةفىوشرحتفقط،الحاجةعندالفنيةالمصطلحات

فمثلا،،القارئلدىالكلماتحصيلةتنميةعلىوالمساعدةالفهم

التالية:والمصطلحاتالألفاظحركتهلوصفالقمرمقالةفيأستخدمت

إلىيكونماأقربالقمرفيهايكونالتي)النقطةالقمريالحضيض

عنيكونماأبعدالقمرفيهايكونالتي)النقطةالأوجنقطة(،الأرض

معانيهاوشرحت،مميزةبحروفالكلماتهذهمثلطبعتوقد(.الأرض

الأسلوبهذاأستخدموقد.المقالةدأخلتعريفهاتمأو،قوسينبينإما

كلها.الموسوعةنطاقعلى

-فيوالمراجعونوالمحررونوالمؤلفونالمترجمونعنيكما

الجملوتجنب،القصيرةالجملباستخدامالختلفة-مستوياتهم

منأكثرعلىالضمائرفيهاتعودأنيمكنالتيوالعباراتوالتراكيب

عنيكما.اضطرابهأوالمعنىلغموضتجنبا،حدثأوشيءأوذات

علىيعتمددقيقاتوثيقاالقرآنيةالاياتوتوثيقبضبطأيضاالمحررون

القليلإلااللهمألاياتلكتابةمعياراالعربيالإملاءقوأعداتخاذ

وغيرهما...وإلمعحقالسمواتكلمتيمثلعليهوالمتعارفكالمشهور

الصحيحةمواضعهافيالترديمعلاماتبوضعالالتزامهذأإلىويضاف

.الأخرىالموادبقيةفىباقتصاد

أسلوباستعمالعلىوالمترجمةالمؤلفةالموأدإعدادفيحرصناوقد

وزيادة،القارئلتفكيراستنفارمنفيهلمامناسبا-ذلككان-كلماالخاطب

معه.التوأصلفاعلية



والصورالرسوم

التوضيحيةوالخرائطوالأشكال

بأكبرالقارئلتزويدالموسوعةهذهفيالتوضيحيةالرسومصممت

الموسوعةوفى.والبيانالتوضيحمنوللمزيدالمعلوماتمنممكنقدر

وصورةوشكلرسم)بينإيضاح81!...منأكثرالعاقيالعريط

كلهاالإيضاحاتوهذه.ملونإيضاح21و...منأكثرمنهاوخريطه(،

فىالتيللخرائطوبالنسبة.متخصصونومصورونرسإمونبهاقام

بينوالمنازعاتالذوليةالحدودقضايافىمرجعاتمثللافإنهاالموسوعة

موضوعاتهمالطبيعةعلوممجالفيالمتخصصونضمنكما.الحكومات

والأشجاروالحشراتوالأزهاروالطيرالحيوانعنعديدةإيضاحات

بحذفقمنا،العربيللقارئالموادوتنقيحمواءمةبابومننموها.ومراحل

يذإيفعاح!3...منأكثروإضافة،أجنبىإيفماحأ!...منأكثر

وإسلامية.عربيةمضامين

البحثوسائل

فيالقارئلمعاونةالبحثوسائلمنعدداالموسوعةضمت

-بالموضوعالصلةذاتالمقالاتقائمةوتزود.المعلوماتعلىالعثور

الموضوععنالمعلوماتمنبكثيرالقارئ-المقالاتمعظمنهايةفي

سوففإنه،الحليعنشميئايعرفأنالقارئأرادلوفمثلا،المراد.

الإحاطةإلىيحتاجقدلكنهالحر،مدخلتحتعلميةمادةيجد

فيالموسوعةلهفتضع،الموضوعبهذاتتص!التيالمعرفةمنأكبربمدر

بغيتهفيهايجدوالتىبهالمتصلةالأخرىبالمقالاتقائمةالمقالةنهاية

النفيسة،الأحجارحكاك،الجوهرة،البلاتين:الكريمةالأحجارعن

هذااللؤلؤ.الكاميو،،الفضةاليد،ساعة،الذهب،الدبوس،الخاتم

وتاريخها،الحليأنواععنمعلوماتمنالأصلفيوردعمافضلا

القلائدتضمالتيالمتاحفوأشهرلها،الشعوبمختلفواستعمالات

الثمينة.والحلي
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الموسوعةهذهتستخدمكيف

معارفموسوعةوهي،للتعلمفعالةوسيلةالعايئالعربيةالموسوعة

وتزودكوالأفكار،والأحداثوال!شياءوالأماكنالناسعنتحدثك،عامة

بسهولة.وتفهمهايسر،فىعليهاتعثر،دقيقةبمعلومات

أسئلةعنإجابةعلىتحصلأن،الموسوعةخلالمن،ويمكنك

الفلبين؟سكانهممنبمصر؟عتاقةجبلارتفاعيبلغكمنحو:بعينها،

الأسئلة.الافمنذلكومثل؟المحركلاخترأعمحاولةأولبدأ!متى

دراسيةموضوعاتعنمعلوماتالموسوعةهذهفيوتجد

.لاتابصفيالبارزينبالأعلاموتعريفات،وعمليةعلميةومشروعات

تقودكفسوف،معينموضوععنبحثاالموسوعةتتصفحوحين

نأالموسوعةوتأمل.بهتتعلقأخرىموضوعاتأوموضوعإلىالموسوعة

منوألانتقال،وألاطلاعالبحثمنبمزيدالقارئإغراءعلىقادرةتكون

تنتهجهمابفضلوذلك،المعرفةحبفىوالاستغراق،أخرىإلىمادة

.المعلوماتعلىللحصولوسهلواضحأسلوبمن

الموسوعة:معجمإعدادتممجلدا،وعشرينسبعةإلىبالإضافة

المداخلإثباتبهدف28()المجلدعربي-وإنجليزيإنجليزي-عربي

ال!نجليزية،مقابلاتهامعالعربيةأل!لفبائيةحعسبمرةمرتبة،فحعسبالرئيسية

أجلمنوذلك،العربيةمقابلاتهامعالإنجليزيةالألفبائيةحعسبأخرىومرة

موادإلىدليلينبمثابةليكونابهماللاستعانةمصغرينمعجمينتقديم

الأسماءضبطفيالموسوعةمنهجعلىالقارئإطلاعوإلى،الموسوعة

.والمصطلحات

منيمكنانكوالإحالاتالموادلجميعالألفبائىالمعجميالترتيبإن

عليها،العثورمنتتمكنلموإذابيسر.تبتغيهاالتىالمعلوماتعلىالعثور

شماملكشاففهما03(،و92)المجلدينالكشافترحإلىأنفيمكنك

ورأسمدخل000.031نحوتبلغالتي،المفهرسةمداخلهتساعد

.المعلوماتمنبثروةالتزودفى،موضوع



على92(رقم)المجلدالكشافمنالأولالجزءويحتوي

مهاراتتحسينإلىالعملىالمرشدعنوانتحتإرشاديةمعلومات

الإرشاديةالمعلوماتهذهإعدادتموقد.والبحثوالحديثالكتابة

مقالاتإعدادفيالأعمالورجالوالمثقفينوالباحثينالطلابلمساعدة

بصورةالمستمعينمنعددإلىالتحدثفيلمساعدتهمأو،بحوثأو

.ومؤثرةموفقة

العربيةالأعلاماختيارأسس

وترتيبهاوالإسلامية

وعالميةغربيةشخصيةالافثلاثةمنأكثراختيارإلىبالإضافة

العربيالتراثأعلاممنعلمألفيحوالياختيرمجالاتها،فيمشهورة

والإنسانيةوالتطيقيةوالعقليةالدينيةكالعلومالمجالاتجميعفيالإسلامي

جميعفيالمتخصصونالأساتذةالشخصياتهذهبترشيحوقاموفروعها.

:-يليفيمامتمثلةالاختيارأسمسوكانت،المعرفةحقول

زمنيةلحقباتممثلينيكونواأنالأعلامأهماختيارفييراعى-أ

الجغرافي"العاملأيضاويراعى،والإسلاميالعربيتاريخنامنمختلفة

عالمنافيوالاختلافالتنوعالإمكانبقدرالأعلامتعكسبحيث

تختارالتيالمجالاتأوالموضوعاتفيالتنوعبجانبوالإسلاميالعربي

.والشخصياتالأعلامأسماءفيها

العربيةالدراسيةالمناهجفي(الشخصية)اسمالاسمورودتكررب-

والجامعى(.العام)التعليم

فيالشخصيةاكتسبتهاالتيالمرموقةوالمكانةالواسعةالشهرة-ج

والعلمية.الفكريةالمحافل

التخصص.ميدانفيالمرموقوإسهامهوأصالتهالإنتاجغزارة-د

والدورياتالكتبمراجعفهرستفيالاسمورودتكررهـ-

المتخصصة.والأدبيات
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وإنجازأتها.الشخصيةترجمةفيالموسوعاتبعضإسهاب-و

دوليةأوساطمنالإبدأعجوائزعلىالشخصيةحصول-ز

مرموقة.

وتوصياتهم.الاطلاعوذويالختصيناراء-ح

القرونمنالإسلامىالعربيالتراثأعلاماختيارعلىالتركيزتملقد

رؤيةححسبوجليوأضحبشكلالسالفةالمعاييرمعظملاستيفائهاالماضية

منالمزيدعلىالموسوعةمنالقادمةالطبعاتتحتويأنونأملالخبراء.

.الشروطفيهمتتحققممنالمعاصرةالعربيةالتراجم

ألاسمتحتاجاغاوالإسلاميةالعربيةوالأعلامالشخصياتمادةرتبت

أقساممنبواحديعرفالشخصأنتعلموأنت.علمكلبهأشتهرالذي

ذلك:توضحأمثلةوإليك.اللقب،الكنية،الاسم:الثلاثةالعلم

تجدولذاالمتنبىبمبلقبأشتهرالمتنبىالحسينبنأحمدأبوالطيب-

متنبى.كلمةتحتالموسوعةفيبهالخاصةالمادة

عائشة.باسماشتهرتبكرالصديقأبيبنتعائشةالمؤمنينأم-

مأالكنيةتحتوليصعائشةألاسمتحتوضعتعنهاالمعلوماتفإنولذا

الصديق.بكرأبيبنتالكنيةولاالمؤمنين

.هريرةأبوبكنيتهأشتكرالدوسيصخربنعبدالرحمنهريرةأبو-

(هريرة)أبوتحتبهالخاصةالمادةوضعتولذا،باللقبولابالاسموليس

.()هريرة

كلمةتحتبهوصإلتعريفولذا،بلقبهاشتهرالعقادمحمودعباس-

رتبتفقدالعربالأعلامأسماءوبعضال!جنبيةالأعلامأسماءأماالعقاد.

وليمشكسبير،وليممثل:فشخصياتالأخير()الاسمالعائلةاسمتحتغالبا

علىأديسون،بليكشكسبير،تحتستجدها،أديسونتوماس،بليك

يحيلكأحدهمافستجدللشخصمشهورأناسمانهناككانوإذا.التوألي

مادةفيالصغيرالأخطلعنبحثتفلوألاخر،ألاسمتحتالنصإلى

النص.يوجدحيثالخوريبشارةإلىيحيلكلوجدته)أخطل(



الخطفوقالصفحاترأسفيتوجدالتيالكلماتهي.الترويسةكلمات

علىمعاونتكالصفحةأعلىفيوضعهامنوالهدف،الصفحةأعلىالموجود

الصفحةأعلىفيالترويسةأنلاحظ.بسرعةعنهتبحثالذيالمدخلتحديد

الصفحةأعلىفيالترويسةوأنذاتها،الصفحةفيمدخلأولهياليمنى

الصفحة.هذهفيمقالةاخرعنوانإلىتشير،اليسرى

تسفكلنهاالتيالبوكسيتمادةعنمعلوماتتريدأنكنفترض

الكلمةحدد؟تفعلماذا،الألومنيومصناعةفىوتستخدمكثيرا،

كلتجردوهكذا،التعريف"أل"منمجردةبوكسيتوهي،المفتاح

يحويالذيالمجلدانظروالبادئات".التعريف"ألمنالمفاتيحالكلمات

التالية:الترويساتكلماتوستجد،صفحاتهوقلب"الباء"صف

فستجد،الصفحاتتقليبتالغ"،الألبي"البوق"،"البوق"بوغاندا"،

فيتعثرحتىوأصل".العفريت"بوكنوكعس"،جيمس،"بوككلمتي

الألفبائيترتيبهافيموضوعة""بوكسيتكلمةعلىالترويمسة

اخروهي،البوكسيتعنمقالةتجدذاتها،الصفحةوفي.الصحيح

عنمباشرةتبحثتستطئأن،ذلكجانبإلى.الصفحةفيمقالة

والصفحةالمجلدرقملتجدالكشافمنمكانهافيبوكسيتكلمة

.المادةهذهفيهاتردالتي

الرئيسيةالإحالات

الفرعيةوالعناوين

الموسوعةفىالموجودةالرئيسيةالإحالاتإن.الرئيسيةالإحالات

طبعت،وقدفيها.المعلوماتعلىالعثورفيالباحثتعينمهمةوسائل

للترتيبوفقاووردت.ثقيلبخط،المقالاتعناوينطبعتمثلما

المداخل.لكلماتالعامالألفبائي

،المحرابعنمعلوماتيطلكللىأنالقارئأرادلوفمثلا

المح!راب.:يأتيمالعميجدالميمحرففيالكلمةعنأولآوبحث

القارئأنأي)المحراب(.المسجد)صورة(،الإسلاميةالعمارةانظر:
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عنبغيتهليجدوالمسجدالإسلاميةالعمارةمقالتيعنسيبحث

.ألمحراب

المتوسطةالمقالاتأنستلاحظ.المقالاتداخلالفرعيةالعناوين

هذهوأن،المقالةداخلفرعيةعناوينعلىاشتملتقد،والطويلةالطول

تجدسوف،الشجرةمقالةمثالأ:خذ.ثقيلبخطمطبوعةالعناوين

أجزاءالأشجار،أنواعالأشجار،أهمية:التاليةالعناوينالمقالةداخل

الأشجارزراعة،العالمحولالأشجارالأشجار،تنموكيف،الشجرة

ورعايتها.

مقالاتهناكأنسترى،الموسوعةمقالاتمنعددعلىوباطلاعلث

ومقالات،الفرعيةالعناوينمنتخلوتكادأقل(أوصفحة)فيقصيرة

أولفرعيةعناوينفيها(ثلاثأوصفحتينحدود)فيالطولمتوسطة

السطروسطعناوينهيالعناوينمنأنواعفيهاموسعةومقالاتالسطر،

فيتقعالتي،الطويلةالمقالاتوهذهالصطر.أولعناوينمنهاتتفرعالتي

كتبت،صفحة05منأكثرإلىأحياناوتصلصفحاتخمسمنأكثر

وترتيبالمقالةهيكلإلىالقارئلإرشادالمقالةآخرفيالرئيسيةعناصرها

المعلوماتإلىالوصولفيالقارئمهمةتسهيلوبالتاليمحتوياتها،عناوين

ينشدها.التي

،الموضوععناصر

نهايةفيالموجودة

الطويلة،المقالات

إلىالقارئترشد

وترتيبالمقالةهيك!ى

محتوياتهاعناوين

الوصولمهمةوتسه!!

المعلوماتإلى

.المنشودة

الموضوععرعنا

الشم!عنمهمةحقائق

أحتسمساكتلةهـ-الشمسححم-أ

الشمستتكودم-والشمسلعد!-

الشحسدخرككيف-رالشمسلمعانج

الشمسحرارة-د

الأرضعلىالشمستؤثركيف

للحياةأضوءواالحرارةأهمية

الطض!-!

للطاقةمصدراالحتممس-ج

والشمسالنالر

والمعتقداتأحشمساعبادة

والاتجاهاتالرمنمعر!ة!-

والموسيقىوالأد!الفى-ج

نجمالشمس



العالميةالعربيةالموسوعةفىالموادعنوالسريعالعمليالبحثأجلمن

يأتي:ماتذكر

.الأخرىوالبادئاتالتعريف""ألمنمجردةغالبا،المفردةالكلمة-

.الحصان،البرج،ئرةالطا،السيارة:لتجد.حصان،برج،طائرة،سيارة:مثال

أكثر.أوكلمتينمنالمكونالعنوانفىالمحوريةأوالمفتاحيةالكلمة-

وكذلك.الألمانيةاللغة،اللبنانيةالجمهورية،السعوديةالعربيةالمملكة:لتجدألمانية،لبنانبمسعودية:!ال

هذهأنوستجدوا!لدن،والبحاروالأنهارالجبال:أسماءفيالمحوريةالمفتاحيةالكلمةعنعامبوجهالبحث

مدينة.جواتيمالا،البحربم،الأدرياتيكينهر،،الأمازون،جبال،الألبهكذا:الغالبفيمثبتةوأمثالها

والإسلامية.العربيةللشخصيات"ابن"و"أبو"دونالاسم-

الحيواناتأسماءعلىهذاينطقولا.إلخ...عتاهيةفيالعتاهيةأبو،حنبلفىعنهايبحثحنبلابن:مثال

.أحرفمنمكانهمافيعنهمايبحثاللذينمنشار،أبومقص؟أبومثل

.والمطبوعاتوالمعاجمالكتبإفادةحسب،والإسلاميةالعربيةللشخصياتالمشهورألاسمأوالشهرةاسم-

للباحثالمفيدمنالعله.إلخ.انحتار.عمرعبمالعابنعمروأممعي،أخفشبمبمخوارزميبممتنبي:مثال

)المجلدانالرئيسميالكشافذلكفيويستشارالأخير(وبالاسمالأولبالاسماحتمالمنأكثربحثهنا

03(.و92

الأجنبية.للشخصمياتالأخيرالاسمأوالعائلةاسم-

.إلخ..ثاتشر.هتلر،شكسبيربم،أديسون:مثال

المصطلحاتبعضذلكفيبماالرئيمسيةالمداخليعطيك28()المجلدإنجليزي-عربيالموسوعةمعجم-

ايلإنجليزية.ومقابلاتها،العربيةالمعجميةالألفبائيةحعسبمرتبةالموسوعةفىالواردةالعلمية

المصطلحاتبعضذلكفيبماالرئيسيةالمداخليعطيك28()المجلدعربى-إنجليزيالموسوعةمعجم-

العربية.ومقابلاتها،الإنجليزيةالمعجميةالألفبائيةحعسبمرتبةالموسوعةفىالواردةالعلمية

المصطلحاتوأهمالرئيسيةالمداخلوجميعالموضوعاترؤوسيعطك3(و.92)المجلدانالكثاف-

رقممعالعربيةالمعجميةالألفبائيةحسبمرتبةوغيرها،الأماكنوأسماء،والفنيةوالعلميةالأدبيةوالأعمال

فيبسهولةالمادةتجدلمإذاالكشافاستشارةيقترح،لذلكفيها.وردتالتيللمقالاتوالصفحةالمجلد

.ألمجلدات

الموسوعةفيالمستخدمةالمعجمىالألفبائيالبحثقواعد

الكلمة.وحدةنظام-

.ذواتقبلالترتيبهذاعلىيأتيانالمجازوذوالكفلوذو؟الأبيضالبحرقبلتأتيالبحرمادة:مثال

البحث.لتسهيلواحداحرفاتعتبر)1(الممدودةالألف-

أثار.فيعنهايبحثالاثار،:مثال

الكلمة.منموقعأيفيالبحثلغرضواحداحرفايعتبر)المشدد(المضعفالحرف-

صورته.حيثمنواحداحرفاالتحولىفيالمشددةالواواعتبار:مثال

لمححسبهمزةنفسهالترتيبفيكلهاتعتبرالنبرةوعلىالواووعلىالسطرعلىالكلاموسطفيالهمزة-

عليهما.رسمتالتيالنبرةأوللواواعتباردون

هيأة.ترتيبهايكون-هيئةلألأ.ترتيبهايكون-لؤلؤ.أةقراترتيبهايكون-قراءة:مثال

السياقفيرسمهبترتيبالعبرةوإنماالمعجمىالترتيبفىوالكعسرأوالضم)الفتحالحرفبحركةلاعبرة-

.......وهكذا.ب-ب،ب،بأ=أإ،،أ:مثال.المعجميالألفبائي
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أخرىبحثيةوسائل

لهذهالجيدواستخدامك،ا!لوسوعةمقالاتتضمنتهاالتيالبحثوسائلمنأمثلةالصفحةهذهعلىيوجد

تصميمتموقد.المقالاتمنكبيرعددفيالوسائلهذهمثلوستجد.المعلوماتعلىالحصوللكليسرسوفالوسائل

ممكنة.فائدةأقصىالموسوعةمنتفيديجعلكتصميماالوسائلهذه

حقائقجداول

فيتجدهاموجزة

الخاصةالمقالات

أوقطرإقليمأوبولاية

تجدهاكما،قارةأو

منالعديدفي

.الأخرىالمقالات

منالقارئتزودوهي

سريعةلمحةخلال

عنأساسيةبمعلومات

نألاحظ.الموضوع

(،)الخفيفةالفاصلة

،الال!ففاصلةهبي

الثقيلةالفاصلةوان

الفاصلةهي()،

وهذا.المحثمرية

فيبهمعمول

أينماكلهاالموسوعة

الفواصلاستخدمت

وذلكالأرقام،افي

وأ،القيمةلتحديد

وأ،القراءةتسهيل

كليهما.

المصطلحاتجداول

عنمعلوماتتقدم

وأمعينةكلمات

أستخدمتعبارات

موضوعاتشرحفي

ذاتأو!تخصصة

فني.طابع

إفريقيا:قارةعنموجزةحقائق

منكم،.4708الجنوبإلىالشمالمنالأبعاد:أطول2.كم03و00047/2:المساحة

كم.36)888الساحلخططولكم،7لأء64الغربإلىالشرق

السكانية:الكثافة.نسمة000000731ام699تقديراتحسب:السكان

2.اكمشخصا52

البحر.سطحمستوىفوقم5)598تنزانيافيكلمنجاروجبل:قمةأعلى:الارتفاع

البحر.سطحمستوىتحتم551جيبوتيفىأسالبحيرة:مستوىأدنى

دراكنزبيرج،الأطل!،الأحجار،مرتفعات:الرئيسيةالجبالسلسلة:الطبيعيةالظواهر

تيبستي.القمر(،)جبالروينزوري

.الزمبيزي،الأورأنج،النيلالنيجر،ليمبوبو،،ئير()زاالكونغو،:لرئيسيةالأنهارا

فكتوريا.تيركانا،تنجانيقا،)ملاوي(،نياساتشاد،،ألبرت:الرئيسيةالبحيرات

.الكبرىالصحراء،ناميب،كلهاري:الكبرىالصحاري

.53:المستقلةالدول

الفضاء:استكشاففيمصطلحات

الفضائية.الرحلةعلىتشرفالأرضفيوسائل:الففائيةالبعثةإدارة

الغلاففيووضعهامداريةفضائيةسفينةبوساطةصواريخاستعادةالمدار:منالاستخلاص

ما.لكوكبالجوي

ليتحولم15-83الحرارةدرجةفيتبريدهبعدالأكسجينعلىيحتوي:السائلالأكسجين

.الصاروخوقودحرقعملياتفيالسائلالأكسجينيستخدم.سائلإلى

الأشياءوكلالطاقمفيهايسبح،مداريةبرحلةالقيامأثناءتحدثحالة:الصغريةالجاذبية

.العادةفىالجاذبيةتحدثهالذيبالوزنالشعوردون،بتلقائيةالفضائيةالسفينةداخل

تليه.التيالفضاءومناطقالجويالغلافيتضمنوالفضاء:الأرصجو

وغيرهما.وأجهزةطاقممنفضائيةسفينةتحملهماكل:المافيالحمل

وقودعلىالداسرويحتوي.دافعةقوةليوأررالصاروخيحرقهامادة،الدافعالوقودأوالداسر:

.ومؤكسدأت

فيالولوجعمليةأثناءالعاليةالحرارةمنيح!يهاالفضائيةالمركبةعلىغطاء:الحراريالدرع

.العوازلمنمختلفةأنوأعمنالدرعيصنع.الجويالغلاف

فضائية.مركبةربانالففحاء:رائد

وأالأرضصلالدورانعلىدلمحافظةالمطلوبةالدنياالسرعة:ا!لداريةالاتجاهيةالسرعة

آخر.جسمأي



مهمةتواريخجداول

عنسريعةلمحةتعطي

تتعلقبارزةأحداث

.بالموضوع

الصلة،ذاتالمقالات

نهايةفيالموجودة

المقالاتمنالعديد

توجه،الطويلةالرئيسية

منالمزيدإلىالقارئ

فىالمعلومات

الموسوعة.
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إفريقيا:فيمهمةتواريخ

الأناسيكونربما..مق005.000.2

الشرقية.إفريقيافىعاشواقدالأوائل

إفريقيا.فيالزراعةكارسة..مق0005

ومصرالعليامصرتوحدت..مق31هـ0

واحد.بلدفيالسفلى

إلىكوشمملكةظقور.م.ق5552

مصر.منالجنوب

تسيوالرومانيةالإمبراطورية..مق03

الش!الية.إفريقياعلى

البانتوبلغةالمتحدثةالقبائلهجرة.أم

جنوبا.

أكسوممملكة.الميلاديالرابعالقرن

نصرانية.مملكةتصبح

النوبيةالممالك.الميلاديالخامسالقرن

النصرانية.إلىتتحول

المسلمونالعرب.م963071-

الشمالية.إفريقيايفتحون

ممالكتأمميسأم.055أ-555

الصحراء.جنوبيإفريقيافىكبرى

بدأ.الميلاديعشرالخامس!القرن

إفريقياساحلباكتشافالبرتغاليون

الغربي.

مدينةيؤسسوذالهولنديون.أم652

.تاونكيب

الأوروبيونبدأعشر.الثامنالقرنأواخر

إفريقيا.أغوارباكتشاف

عشرالتاسعالقرنمنالثمانينيات

الأوروبيةالحكوماتبدأت.الميلادي

إفر!يا.منأجزاءعلىنفوذهابسط

العشرينالقرنمنالعشرينيات

الحكمأركانتوطدت.الميلادي

إفريقيا.فىالأوروي

القرنمنوالستينياتالخمسينيات

معظمنالت،الميلاديالعشرين

أستقلالها.المستعمرات

أورويبلداخر،البرتغال.م5791

،كبيرةإفريقيةأراضعلىيهيمن

مستعمراته.عقتحخلى

الموسوعة.فيصلةذاتمقالات

:الأدبمقالةنهايةفييأتىماستجد،المثالسبيلعلى

العالمآداب

الأطفالأدب

الفلسطينيالعربىالأدب

الأدب،الأسباني

الأدب،لطلأستراا

لأدبا،لأسكتلنديا

لأدبا،فىيناللإسكندا

لأدبا،نىلألماا

بأد،للاتينيةامريكاأ

لأدبا،لأمريكيا

دبلأا،نجليزيل!ا

دبلأا،ييرلندلأا

دبلأا،لييطاللإا

لأدبا،لروسيا

لسنسكريتيةا

لأدبا،لصينىا

اللغةوآدابها،العبرية

لأدبا،العربى

لأدبا،لغيلىا

لأدبا،رسيلفاا

دبلأا،لفرنسيا

لأدبا،تينيللاا

لغات،لهندا

لأدبا،فطبالياا

لأدبا،نيليوناا
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خاتمة

العالمية،العربي!الموسوعةبأهدأفالتعريفهذامنيتضح

وعرضوالترجمةالتأليففيومنهجهاومضمونها،وحجمها،وجمهورها،

محاولةبأكملهالمشروعأن،والتنقيحوالمراجعةوالفهرسةوالتكشيفالمواد

العربي.العالمفيمسبوقةغير

فيها،للقولخصبومجال،شاقةصعبةالكبرىالرأئدةوالأعمال

بأهميتهوواثقونمؤمنونالمشروععلىالقائمينلكنقدحا.أومدحا

شاءإنقوية،وإسلاميةوعربيةعلميةفالأسس.والحضاريةالعلميةوجدواه

والقارممئىالإسعلاميةالعربيةالثقافةخدمةهووالأسمىالأكبروالهدف؟الله

العربي.

علميعملفيالقصورنوأحيبعضهناكيكونأنلابد،ذلكمع

الطبعاتفيتداركهيتمأننرجومما،والحجمالتنوعبهذأ،مسبوقغير

علىمإلحرص،اجتهدوأ،أنهمالمشروععلىالقائمينوحعسب.اللاحقة

التنفيذ،منونصفسنواتوأربعوالإعداد،الدرالمعاتمنسنتينمدى

كبرىشماملةعامةموسوعةأولهوجديد،إسلاميعربيعمللتقديم

الحديث.العربتاريخفيالعربيةباللغة

الجادينوالمثقف!تالتخصصاتجميعفيالأفاضلالعلماءمنفيرجى

إلى:وتعليقاتهمومقترحاتهمتصويباتهمبإرساليتكرمواأنالكراموالقرأح!

العالميةالعربيةالموسوعةوالتطوير-التقويملجنة

والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسة

65311ف:الريا-72529:.بص

السعوديةالعربيةالمملكة

الموسوعةأعمالمؤسسةتتقدم،أهلهإلىالفضلإسداءبابومن

بخالص،العملهذافيالمشاركينوجميعمنعسوبيها،باسموالتوزيعللنشر

بنسلطانالأميرالملكيالعسموصاحبمقامإلىوالتقديرألامتنان

ادظعووزيرالوزراءمجلسلرئيسالثانيالنائبسعود،العبدالعزيز

العربي!الموسوعةمشروعإدارةمجلسورئيسالعاموالمفتشوالطيرأن

النبيلةولموأقفه،المشروعهذابتمويلالكريمةسموهلمبادرةوذلكالعمالمية،



منالرغمعلى،وإنجازهالمشروعهذاوجود-اللهبعد-هيأتالتيالواضحة

الدراساتمدةطوالوالعقباتالصعوباتمنقليلغيرعددوجود

والتنفيذ.

وأن،والمعرفةالعلمطلابالعملبهذاينفعأنالقديرالعلياللهنسأل

وحافزاوتحديثها،اللاحقةالطعاتلتطويرقوياأساساالطبعةهذهتكون

منهاالعامة،المعاصرةالموسوعاتوصناعةبالتريبالمطلوبةالعنايئمنلمزيد

دعوأناوآخر.السبيلسواءإلىالهاديوالله.العربيةالبلادفي،والمتخصصة

العالمين.ربللهالحمدأن

!!!!
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وعددياوأبجديا.هجائئا،الأولالعربيالحرفالهمزةء.

حسابأنظر:.الجملحسابفي1()الرقمتساوي

بنالخليلصنفهكما-القديمالصوتيالترتيبوفى.الجمل

والعشرين،التالممعالترتيبفيتقع-العينمعجمهفيأحمد

الصوتيالترتيبوفى.جنيابناللغويالعالمعندوكذلك

علماءعندوالعشرينالثامنالترتيبفيتقعالحديث

بينيفرقونالأوائلاللغةعلماءوكان.المعاصرينالصوتيات

تسعةعندهمالعربيةالحروفعدةفكانت،والألفالهمزة

حرفاالألفالمحدثونالعربيةعلماءيعدولا.حرفاوعشرين

ألجدئا.حرفاالجملحسابيعتبرهالمكماهجائيا.

حنجريصوتالهمزةالموتية.الصفات

تسدنطقهوفىبالمجهور،ولابالمهمولسهولا،انفجاري

بانطباقوذلكالصوتيينالوترينبينالموجودةالفتحة

للهواءيسمحفلاتاما،انطباقاالحنجرةأدنىالوترين

الهواءفيخرجالوترانينفرجثم.الحنجرةمنبالمرور

الصوتيةالأوتارووضع)شديدا(.انفجارياصوتامحدثا

المجهورةبينيجعلهاالهمزةبصوتالنطقحال

الصوتيةالأوتارتكونمائ!صوتفهي.والمهموسة

الانغلاقبينأيبن،بينوضعفينطقهاعند

الصامت.انظر:.والانفتاح

الحلقيةالحروفمنالهمزة.الصرفيةالاستخدامات

أبوابمنالثالثالبابوجودفىكبيرتأثيرلهاالتيالستة

فيالعين)بفتعيفعل:فعل:بابالمجرد،الثلاثيالفعل

حرفالامهأوالفعلعينكانتإذامعا(،والمضارعالماضى

الكلمفيوالهمزة.يسأل:سألينشأ،نشا:مثل،حلقيا

مثل،فيألفاوتقلبياء،أوواوا،أوألفا،:تقلبالعربي

في)منه(آابى:وأصلها،وآبى،آامن:وأصلها،آمن

سآمرالتكسيرجمعفيآاجالوأصلها:آجالو:،التفضيل

امن.اوأصلها:اومن،مثل:فيواوأوتقلبآامر.وأصلها:

وأصلها:،صحراوان:مثلوفى.آاتيوأصلها:،أوتيو:

،صحراءات:وأصلها،تواوصحرا،صحراءان

هراوى،:مثلوفى.صحرائىوأصلها:،وصحراوي

فيياءوتقلب.هراوةد:التكسيرجمعفيهرائووأصلها

:و.إئمان:وأصلها،إيمانو:،ائتلفوأصلها،اشلف:مثل

في،ئيقضا:صلهاوأ،ياقضا:و،إءت:صلهاوأ،يتإ

معهاتظهربمالقمريةالحروفمنأيضاوهيالتكسير.جمع

الأحمر.مثل:وكتابةنطقاالتعريف)ال(لام

المعاني.حروفمنالهمزة.النحويةالاستخدامات

لمأمآأنذرتهمعليهم"سواء:مثلمصدريةالهمزةوترد

مثل:الأشياء،أوالشيئينأحدعنللسؤالوترد"تنذرهم

الحرد!ءلتمثبلخاصةطرق

!

الر!حة.مورسإشهارأرر

ءأألاكحدكع

الحيعودي!،فيالمستخدصةالإشارلةبرط

العرلي.الخطمنمختلفةبأنواعأء!الهمزة

لموءااح!

ىالفار!ابهسعالكو!ي

؟و

الد!وافي

الطاعى.النسخفىالهمرةمننماذج

ئمؤابم-با

رسطيةايىصمصل

لم!

اللعة

ؤأئ

!اية



لائتلافا58

لالتعي!ت.يكونوجوابهاعمك؟أم،أبوكأممسافرآاخوك

الفاعل،إلىالحدث!!شادعندالامشفهامفيبهاويسأل

لا،:وب،الإثباتفي،نعم:بوالجواب؟أخوكأممافر:مثل

فينعما،:بوالجواب؟أخوكيسافرأل!ا:ومثل.النفيفي

أضداءأيضاالهمزةوترد.الإثباتفي،بلى:وب،النفي

،آ:فصارتالنداءهمزةمدتوإذا.أبني:مثل،القريب

آرجل.:مثلللبعيدبهاالنداءصار

الكلمةأولفيت!ضبالهمزة.الكتابيةالصفات

وأأكل،مثل:وفتحةهمزةفوقهامطلقاالألفبصورة

وتسمى:،إذن:مثلوكسرةهمزةوتحتهااكل،:مثلضمة

اسماعشرأحدفيوص!!همزةالهمزةوتكون.قماهمزة

،ثنتانا،اثنان،امرأة،امرؤ،بنةا،ابنم،ابن،است،اسم:هي

هو:حرهـواحدفيأيضاوصلهمزةوت!صن،ايم،ايمن

توصثوقأوهمزةبدونألفاوت!ضب.التعريم!)ال(

فيقطعهمزةأ!مزةاوتكونا.:مثلصغيرةصاداالألف

القطعوهمزة.اجالأماجد،،:أحلاممثلالأسماء،جموع

،أكرم،أكرم:مثلوأمرهالرباعىماضيفيقياساتفتح

.السماعحعسبعلىوكسرهاففتحهاذلكغيروفي

وتم.أكرم:فيكماوزائدةأخذ،:فيكماأصليةوتكون

،اذن:مثلوأواخره،وأواسطه،الكلمأوائلفيالهمزة

ماضيمجهولفيتضمالوصلوهمزةقرأ.،سأل

وتفتح،امشخرج:مثلوالسداسي،انتخبمثلالخماسي

فيوت!صسر،وايم،ايمن:شيويترحثتحها،ال:فيوجوبا

ومصدرهماوأمرهماوالسداسىالخماسيالماضيمعلوم

امشخرج،،استخرج:ومثل.احتمالاحتمل،احتمل:مثل

المضمومفيإلاالعب:مثلالثلاثيأمروفي.استخراج

إليهاالمشارالمصادرفيوتكسراقعد.:مثلفتضمالعين

علىمماالأجوفالمجهولالماضيفيترجيحاوتكسرقبلا.

انقيد.اقتيد،مثل:ثالثهل!صسرمناسبة،وانفعل،افتعل:وزن

آمن،:مثلفيا،هكذا:مدةالق!إلممدودةهمزةوتكتب

علىالداحلةوالواوالفاءبعدالوصلهمزةوتحذف.آية

والرجل.،فالرجل:مثل،بألمصحوب

حركتها،قوةحعسبال!طمةوسطفيالهمزةوتكتب

ال!صسرة،هو:تنازلئاالحركةقوةوترتيبماقبلها.حركةأو

يئس،بئر،،فئة،لمشل:مثل.السكون،الفتحة،الضمة

بيئة،،مروءة،تساءل،كأس:ومثللعمؤدد،،سؤال:ومثل

.منشآت،قرآن،ءينبنا

،شئونمثل:فيالواوقبلنبرةعلىالهمزةتكتبوقد

مثل:فىالسطروعلىالواوين،لتواليكراهية،كئوس

طرففيالهمزةوتكتب.الألفينلتواليكراهيةتساءل

مثل:ماقبلها،محركةالمتجانسالحرفبصورة،الكلمة

وإذا،شاطئأصدقاء،نشء،شيء،قرأ،جرؤ،،ظمئ

الكلمةوسطفىوكأنهاكتبتبهالاصقإليهاأضيف!

شيئه.شيؤها،،جزانويجوز،جزءان:مثل

سبقتإذانبرةعلى،بفتحتينالممونةالهمزةوت!ضب

مثل:ألفاقبلهاماكانإذاومفردةشيئا،بريئا،مثل:بياء

ومفردةنبأ،:مثلفتحةقبلهاماكانإذاألفوعلىأسماء،

وبعدهاواووعلىجزءا،:مثلماقبلهاس!شإذاألفبعدها

كانإذاألفوعلىلؤلؤا،:مثلضمةماقبلهاحانإذاألف

مثل:بكسرةسبقتإذانبرةوعلىنبأ،مثل:فتحةماقبلها

(.المنقوطة)غيرالمهملةالحروفمنالهمزةوحرفناشئا.

،ؤ،!أ،ء،هكذا:كلهاالعربيةالهمزةكتابةوصور

ماسبق.حمسبوذلكءا.ئا،ث،ئ،

الألفباء.؟الأبجدية،العربيةالحروف:أيضاال!

تعملسياسيةمصالحلهاجماعاتاتحادالائتلا!

البلادفيمعادةالائتلافاتوتتشكل.مشتركهدفلتحقيق

الاحزابمنعددابهالأن،برلمانيةحكرابنظمتتمتعالتي

الفوزالأحزابمنحزبلايستطيعوقد،السياسية

لتكوينالأحزابمنعددايدفعكا،البرلمانفىبالأغلبية

المقاعد.فيأغلبيةلهائتلاف

أثناءائتلافيةحكوماتالمتحدةالممل!ءشهدتولقد

الكسادبعدخصوصا-والثانيةالأولىالعالميت!تالحربين

وحدةلإيجاد-العشرينالقرنمنالثلاثينياتفيالعظيم

لممياسصحزبلايست!إئيالبلاد،بعضوفي.وطنية

ثمومن،السلموقتالبرلمانفيايلأغلبيةعلىالسيطرة

تغييرينئكلنهماوهو،ائتلافيةالحكوماتكلتصبح

54منأكثرشهدتمثلافإيطاليا.الحكومةفيمتكرر

عامومنذ.الثانيةأحالميةاالحربمنذائتلافيةحكومة

الليكودكتلةالمحتلةفلسط!تفيالح!صميتناوبأم779

ائتلافيةحكومةأو(الصغيرةالأحزابمنائتلاف)وهي

العمل.حزبومنافسهالليكودمن

السياسيةالأحزاب؟السياسيةالأحزابأيضا:ان!

العربية.

أيضاوهي.لاجوسبعدنيجيريامدنكبرىإلادار

نسمة.885)003سكانهاعدديبلغأويو.ولايةعاصمة

المنطقةفىوالمواصلاتوالتعليمللتجارةمركزوإبادان

صناعاتوتشملنيجيريا،غربيجنوبأخنيةاالزراعية

واللدائنوالدهاناتوالسجائرالمعلبةالفواكهالمدينة

نيجيريا.جامعاتأقدمإبادانجامعةوتعتبر)البلاستيك(.

منظمةجماعاتقيامبهيقصدتعبيرالمجاصكدلآالإيادة

وأطائفةبالادة-أفراداوليستحكوماتتكونماعادة-

ما.جماعة



95يدلدالدباالابتزاز

وأعمالمضايقاتهناككانت،التاريخمروعلى

أمثلةومن.جماعيةإبادةبعملياتوصفهايمكنوحشية

عصاباتبهاقامتالتيالسبعوبئرياسينديرمذابحذلك

الشعبضدبيجنمناحيمبقيادةالصهيونيةالهاغانا

أثناءفىالألمانمارسهماوكذلك.أم479عامالفلسطيني

منعددافقتلواأم(،9-145)939الثانيةالعالميةالحرب

منبالفلسطينيينإسرائيلفىالصهاينةيفعلهوما،أعدائهم

شهرإبانالإبراهيمىبالحرموآخرهاالجماعيةالمذابحخلال

الصربفعلهوماأم(499هـ)فبرايرا414عامرمضان

حتىا!عتمرتالتيالحربفيوالهرسكالبوسنةبمسلمي

.ام599عام

،أم489عامفيمعاهدةالمتحدةالأمصاغت

جريمة.جماعةأولطائفةالجماعيةالإبادةاعتبرت

جرائم،العنصرية؟نورمبرجمحاكماتأيضا:انظر

.الحرب

-1هـ658991-)ء95أبوعبداللهالأبار،ابن

بنبكرأبىبنعبداللهبنمحمدعبداللهأبوام(.026

البلنسي،،الأندلسي،القضاعيالرحمنعبدبنعبدالله

المقرئالمجودالبلئالحافظالعلامةالإمامالمنشئ،الكاتب

اللأبار.وابنالأبار،:لهويقال

والقاضيالأبارمحمدأبىالإمامأبيهمنسمع

سالم.بنالربيعأبيوالحافظ،الغافقينوحبنعبداللهأبي

بنمحمدعنهوحدثالأندلسمدأئنفىارتحل

بارعمحدثوهو.وطائفةالأوسيحيانبنأحمد

بباباعتنى،حافلوأديببليغوكاتبمتقنضابط

والأدبالحديثفيمتقدمامتفنناوكانكبيرا.اعتناءالرواية

.العبارةفصيعمؤرخاالمتأخرينبالرجالبصيرا

عليها.النصارىاستيلاءعندالأندلسمنانتقل

ملكعندأعدائهبعضبهفوشى،مدةتونسنزل

تكلمتاريخاعملأنهبدعوىعليهوحرضه،تونس

بقتلهوأمر،الملكفأخذهالكبار،منجماعةعلىفيه

فقتل.

درربمالأربعون،القادمتحفةالمعجنمبم:مؤلفاتهومن

بنالحسينيعنى،السلامعليهالسبطخبرفىالسمط

عنهما.اللهرضى،علي

وضععنالمتمخضة)التائحالأقليةانظر:.الأيارب

العنصرية،إفريقيا؟جنوبفيالعنصريةالتفرقة(،الأقليات

(.الأحرىالبلادفيالاحتماعي)المصلالاجتماعىالفصل

سيف،الخوارجبمالبوسعيديأحمدانظر:.الأباضية

الدين.بدر،الشماخي،سلطانبن

.(والمناخ)السطحجزر،مالبهاا:نظرا.صر،!باأ

.أبانبنعيسىانظر:.موسىأبو،أبانابن

الكتاباتمنمجموعةفيالأخيرالجزءالايافيشاد

وتكونفيدا(.)جمعالفيداتتسمىالتيالهندوسية

الهندوسية،الديانةمصمادرمنأمماممياجزءاالأبانيشاد

عليهاويطلق.الهنديةالفلسفاتمعظمفيأثرتكما

أماالفيدا.تجمعالكلمةوتعنيالفيدنتا،اسمأحيانا

يشيروهذامن.بالقربالجلوسفتعنيأبانيشادكلمة

معظمكان.الأصلفيسريةكانتالمادةهذهأنإلى

معلمبينحوارشكلفيمصوغاالأبانيشادأجزأء

008عامىبينالمجموعةأجزاءأهموظهرت،وتلميذه

،بارزةهندولمميةفكريةمدارسعدةتأسست

الأبانيشاد.تعاليمعلىواليوجا،السانخيامدرلمشامنها

نأإحداهماترىألعماسيتينفلسفتينتتبعالتعاليمهذه

الإله،أوبراهما،تسمىواحدةأساسيةحقيقةهناك

تمييزيوجدلافإنهذلكوعلى،الروحأوأتما!ويقابله

الفلسفةأما.معتقدهمحعسبوالإلهالروحبينحقيقى

بمفردهاهيرو!كلأنترىفإنها،اللأخرىالأبانيشادية

سرمدية.

الفيدا.بمالهندوسيةأيضا:انظر

مناحأوأملاكأونقودعلىالحصولمحاولةالالئرار

تشوهأوأملاكهتتلفأوبدنياشخصيؤذىبأنبالتهديد

نتيجةالمدفوعالمالويسمى.بجريمةيتهمأو،سمعته

أصطابتزاز!حطلحوكان.إسكاترشوةالابتزاز

موظفبوساطةقانونيةغيررسومجمععلىمقصورا

أسمعليهايطلقالجريمةهذهمثلفإناليومأما.عام

ويعاقبالابتزازأنواعمنتعتبرانالجريمتينوكلتا.رشوة

يعاقبكمابكلتيهما،أو،بالغرامةأو،بالسجنعليهما

منالفصلإلىإضافةذلكبكلالبلادبعضفيعليهما

الوظيفة.

.الرشوةبالتهديدبمالابتزاز:أيضاانظر

فيهايستخدم،جنائيةجريمةيالئهدددالالجزاز

ص!منويطلب،شفويةأومكتوبةعباراتالشخص

الابتزازطرقوأكثرفيها.لهلاحق،ممتلكاتأونقوداآخر

بمعليهبالمجنييعرضبأنالشخصيهددأنشيوعا،بالتهديد

تلكأكانتسواء،العامةعلىشريرةأعمالبإعلان

أضهديدايكونوقد.الخيالنسجمنأمحقيقيةالأعمال

أفرادأحدأوعليهللمجنيالجسمانيةبالحالةبالإضرار
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ان!:.بالسجنبالتهديدالابتزازعلىعادةويعاقب.أسرته

.الابتزاز

اقيالعستال!صلماتعلىيطلقمصعطلحالألجد؟

هوز،أبجد،:وهيالعربيةاللغةهجاء-وفتجمع

ضظغ.ثخذ،،قرشتسعفص،،كلمنحطى،

أما،القديمالساميالترتيبمنمأخوذالترتيبوهذا

عليهاويطلقالعربيةمنوضظئفحروفهماثخذ،

.لروادفا

علىفتأتيالمغربفيالألفاظهذهترتيبويختلف

صعفض،،كلمن،حطيهوز،أبجد،:التاليالنحو

يوافهتالمشرقيالابجديوالترتيب.ظغشثخذ،،قرست

الاحتفاظيموالاراميةالعبريةاللغت!تفيالموجودالترتيب

هداوكان.الترتيبآخرفيالستةالعربيةالأحرفبوضع

الليثىعاصمبننصرجاءأنإلىبهمعمولاالترتيب

وذلك،الآنالمعروفالترتيبورتبهاهـ(98)ت

ان!:بعضها.إلىالرسمشيالمتشابهةالحروفبجمع

الألفباء.

الأرقامعلىللدلالةالحروفهذهالعرباستخدم

لكلفيهويجع!!،الجملحسابذأ!كوسمواالحسابية

الألصإلىالواحدمنعددالأبجديةحروفمنحرف

أضالي:ااشترتيبوفق

طحزوهـدبرب

23406783.1

قصفعسنمل

0203040506070809001002

ظضذخثتلق

0030040050060070080090001

الجمل.حسابالتشفير؟أيضا:أل!

لغة.،الإشارةانظر:.الأصابعأبجدية

التعرفإلىيسعىالأبحاتمننوعالدوالمحعأ!اى

أنهكمايشترونها،التىأطبضائعالناساختياركيفيةعلى

منالناسيتعلمهاالتيالأمورعلىالتعرفإلىيسعى

الأحاسيسباست!سشافأسدوايخعاباحثوويقوم.الإعلانات

المعلوماتيستخدمونأنهمكما.اشبائننظرووجهات

الاجتماعيةالعلوموسائروالاجتماعالسفسعلميوفرهاالتي

والمواقف.العواطفهذهتفسيربهدفالأخرى

حواراتوإجراءالناسلقاءإلىأسدوافعاباحتوويسعى

الاختباراتلبعضيحضعونهمالأحيانبعضوفي،معهم

النفسيونالاختصاصيونبتحليلهايقوآالتى

الناسأنالأبحاثمنالنوعهذاأظهروقد.والاجتماعيون

أذهانهمفيوالجودةأصسعرايضعونوهمبالشراءيقومونلا

ذاتالأشياءبعضبشراءيقومونقدإنهمبل،فحعسب

وقد.جماعاتهمأفراديسايروالكيأو،الاخرينعلىأصأثيرا

يقلدوالكيالحاجياتبعضشمراءإلىبعضهميلجأ

بهم.يعجبونالذينالأشخاص

.الإعلان:أيضاانف!!

الروادمنالعديدلها،وممتعةمثيرةمائيةرياضةالإيحار

وتجذبباستمرار.ويمارسونهابهايشغفونالذينوالمهتمين

السواحلإلىالملاحينمنالآلافالإبحاررياضة

هؤلاءويبحر.العالمأنحاءجميعفىالأنهارواوالبحيرات

قوارببنماأحجامهافيتتفاوتمراكبفىالماءعلى

المحيط.عبابتمخركبيرةويخوتصغيرةتجديف

فيالإثارةالإبحاررياضةروادمنالكثيرونويجد

الإبحاريجلبكما.الأخرىالقواربقواربهماتجاوز

فيالفراغساعاتيقضونحيثالبعضنفوسإلىالسرور

بعرضالتنافسمنهماالكثيرويحبالماء.علىهدوء

عدةلقرونالإبحارمراكبالإبحار.كانتفيمهاراتهم

وكانت.التجارةوأساطيلأممبيرةاالأساطيلمنتتألف

المتموجةوالأشرعةالطويلةالسواريذاتالضخمةاسحفن

البواخرحلتوقد.كافةالعالمأنحاءإلىوتسافرتبحر

محل-الميلاديالعشرينالقرنلداياتفى-حالأيةعلى

الغرضين:لكلاتقريبا،كاملةشبهبصورةالإبحارمراكب

رياضةتطويربدأ.السفينةانظر:.والتجارييالعس!

التجارية.أهميتهاالشراعيةأصسفنافقدتحينماالإبحار

للقواربالمتنوعةالأشسكالبعملالقواربصناعقام

أجسام،سنواتمدىعلىالقواربلغالبيةوكانتبمالمسلية

الموادأنإلا.هياكلعلىمثبتهخشبيةألواحمنمصنوعة

،والألومنيومالزجاجيةوالأليافالفولاذمثل،الأحدث

قواربصنعواالهواةبعضفإنذأ!كورغم.الآنتستعمل

فيأحياناالأجزاءوتجهز.المنزلفيصغيرةخشبيةشراعية

بكلمعاالأجزاءبتركيبالقواربصانعويقومطقم،

وبعد.قاربأوللتصنيعا!شخدمتالطريقةوهذه.بساطة

نأنجد،كبيرةبكمياتالزجاجيةالأليافاقواربإنتاج

وظهرهالقاربجسميشترونبدأواالهواةالصناعمنكثيرا

بأنفسهم.القارببناءيكملونثم،المحترفينالصناعمن

للبحارالعابرةأجخوتواالصغيرةالقواربتصنعوأحيانا

الطريقة.بهذه

الشراعيالإبحارقاربأجزاء

الشراعيالإبحارقاربأجزاءمنجزءكلعلىيطلق

استعمالفيكبيربفخرالملاحونويشعر.معيناسم

الرئيسيةالأجزاءوتتضمن.اللائقةالجميلةالمصطلحات
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للمنا!سة.أوالترفيهأجلمنللإلحارالسنةحلالبانتظامالبحارةيلتقي.الرياضةهذهإلىالماسمنكثيرايجد!للإبحارالمثيراللنظر

الصواري2-القاربجسم-أ:الشراعيالإبحارلقارب

.والسواريالأشرعةحبال-4الأشرعة3-

القوسمنهالأمامسالقسميسمى.القاربجسم

القواربولكل.السفينةمؤخرةوهوالكوثل،والخلفى

وأالمعدنيةالق!هذهتمتد.مركزيولوحقصتقريبا

الحركةلتمنعالجسمأسفلمنالماءداخلالمسطحةالخشبية

المركزياللوحأما،مكانهفيثابتوالقص.جانبكلإلى

الجسم.أسفلصغيرشقخلالمنخفضهأورفعهفيمكن

منالمحجوباللوحوهوالمركزياللوحمنأقدمنوعوهناك

نحوالقاربوسطمنتمتدواحدةذراعمنوبدلأ.الريح

جانب.كلفىواحدةتكونبحيثذرأعين،نجد،الأسفل

لإيقافحاجةهناككانتإذاالذراعانهاتانوتخفض

علىتشاهدأنويمكن،الجانبنحوبانزلاقهماالمركب

ويوجههولندا.فيوخاصة،الكبيرةالإبحارمراكب

إلىعمودياتمتدالتيالذراعوهي،الدفةبوساطةالقارب

الصغيرةالقواربفيالدفةوتدار.المؤخرةقربالماء

القوأربفيأما،الدفةذراعيسمى،طويلمقبضبوساطة

العجلة.فبوساطةالأكبر

وتشمل،الأشمرعةتدعمالتيالقوائمهي.الصواري

رأسعليهايمددالتىوالعوارضالتطويلوأذرعالسواري

وتمعممك،الأشرعةتمسكعموديةقوائموالسواري.الشراع

القواربولبعض.الأشرعةأكبرمنهاالرئيسيةالسارية

يسمىالكوثلاتجاهفىأقصرشراعالكبيرةالشراعية

يسمىالقوساتجاهفيأقصرشرأعأوالمزينيةالسارية

الأمامية.السارية

فيتمتدالتيالأعمدةهىوالعوارضالتطويلوأذرع

.مباشرةالأشرعةوتمسك،السواريعلىعموديوضع

تربطوالعوارضالشراعأسفلإلىمثبتةالتطويلأذرع

القمةوإلىأحيانا

علىشراعأكجر-الرئيسيالشراعلمججت.الأشرعة

منهأصغرشراعوهناك،الرئيسيةالساريةخلف-القارب

الشراعويسمىالرئيسيةالساريةأمامالشكلمثلث

يغطيالذيالأعرضالأماميالشراعويسمى.الأمامى

الرئيسيالشراعبعدالخلفإلىبعيداويمتد،السارية

الذيالإيطاليالميناءإلىنسبةبذلكوسمى،جنوة

السفنكسى،الشراعويستعمل.الأولىللمرةفيهاستعمل

عندماالسرعةدلإضافة؟الشكلبالوفطواسعشراعوهو

غالباالسفنكسيوالشراع.الرياحاتجاهفىالقاربيبحر

ومع.زاهيةأخرىألواناأوزرقاءأوحمرأءألوانهتكونما

حلالتريليننعسيجأننجدبالقواربالمتزايدالاهتمام

المادةوهذه.للأشرعةمادةالقطنمحلواسعةبصمورة

علىيحافظالشراعوتجعل،بإحكامومنسوجةقوية
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شراعيزورقأجزاء

يحتاحهااكتيالأدواتاح!يععلىيحتويماعالبااليختمطبخ

الس!احة.الوحاتم!!تموعةتش!صلةلتحصيرالبحار

أنهإلا.الشديدةالرياحبهبوبيتأثرأندونجيداشكله

الضخم،المثلثالشراععملفيالنيلونعادةيستعمل

منالنيلونإنثم،ومطاطيالوزنوخفيفقويلأنه

.أخرىلأشرعةمناممبايكونأنالممكن

فيالمستعملةالحبالهي.والسواريالأشرعةحبال

وتدعممستقرةحبالالقائمةوالحبالالإلحار.قوارب

جوانبمنتمتدالتيالأندرياتتشملوهي.أصسواريا

القوسمنتمتدالتيوالوكادات،الساريةإلىالقارب

حبالمنالملتحركةالحبالوتتكون.أعساريةاإلىوالكوثل

الحبالوتسمى.التطويلوأذرعالأشرعةلضبطتستعمل

التيالحبالوتسمىبالكر.الأشرعةوتخفضتر!التي

الزممام.الأشرعةضبطعلىتعمل

الشراعيةالقواربأنواع

ووضجعأحجامهاحعسبالشراعيةالقواربتصنف

منكثيرةتوليفاتوهناكمعواريها.وترتيبأشرعتها

:القواربمنالمألوفةالأنواعأكثر.ومنوالسواريالأشرعة

وحيداشراعيانمركبانوهماوالسلوب،اليوناريج

والكتش،مجاديفذوشراعيمركبواليول،السارية

وذشراعيمركبوالسكونة،ساريتينذوالسفنمننوع

نوعمنالصغيرةالقواربوأعلبأكثر.أوساريتين

عبرالرحلاتفىالمستخدمةالأكبرالقواربأما.السلوب

وأالكتحقأواليولنوعمنتكونماغالبافإنهاالمحيط

أجزاءإلىالكليةالإبحارمنطقةلتجزئةوذلك،السكونة

فيها.التحكميمكنأصغر

وتوجه.الكبيرةالشراعيةالقوار!وتوحيهالدفةلإدارةتستعماالعجلة

الدفة.ذراعيسمىطويلممقحضالصغيرةالقوار!
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الشرإعيةالقواربأنواع

ط-!

السكوقةيولالسلوباريجيوناا

نأيمكنالشراعيةالقوارب.واليخوتالأطواف

الاختلافويكمن.ويخوتأطواف:صنفينإلىتصنف

،المركزياللوحتستعملالأطوافأنفيبينهماالجوهري

،المعدنمنمصنوعاكانإذامركزيةصفيحةويسمى

)ثقلالصابورةيستخدمو.ثابتمسط!حقعرلهواليخت

علىالرياحضغطمنالمتسببةالميلقوةلمعادلة(الموازنة

عنبعيداالشراعىالقاربميلإلىيؤديوهو،الأشرعة

القعرعلىاليختفيالموازنةثقلتحبتالإبحار.أثناءالريح

بعملالناسمنجماعةتقوم،الأطوافوفى،المسطح

الجوانب.علىبجلوسهم،الصابورة

وهي،واليخوتالأطوافأنواعمنمئاتعدةوهناك

الجسمحجمأوالتصميمناحيةمنطفيفااختلافاتختلف

القواربوهذه.والسواريالأشرعةوحبالوالأشمرعة

كلأنذلكويعنيواحد.وتصميمهابأنواعهامعروفة

تمامأ.نفسهابالقياساتتبنىالواحدالنوعذأتالقوارب

النجمة.،المغامرة،التنينمثل،الخاصاسمهلهنوعوكل

الشراعيةالقواربأصنافأكثرمنوالليزرالمرآةوتعد

منأكثرنوعكلويتضمن.العالمحولشعبية

قطرا.25نحوفيقارب000/001

أكبر،مراكبوهى.والسكونةوالكتشاليول

يصل،ساريتانمنهامركبولكلثمنا.أغلىعادةوتكون

ثلاثةاللأقلعلىلهاليولم؟33إلىمنهماالواحدةطول

والشراع،الرئيسيوالشراع،الأماميالشراع:أشرعة

فيالكوثلى(من)القريبةالمزينيةالساريةوتنتصب.المزيني

ثلاثةأيضاالكتشويحمل.الدفةعمودخلفالمؤخرة

عمودأمامتكونالمزينيةالساريةأنإلاأكثر،أوأشرعة

تقريباالقاربمنتصففىرئيسيةساريةوللسكولة.الدفة

نأويمكن.أشرعةالمراكبأكثرمنوهو،أماميةوسارية

يجعلهاممامربللإقامةمكانالكبيرةالقواربلهذهيكون

تساعدهاآلاتلهاكانتوإذا.الطويلةللرحلاتمفضلة

الإبحاريخوتفتسمىوإليها،المرافئمنالإبحارعلى

.المساعدة

الشراعىبالقاربالإبحار

طوقعلىبعمودكنمجلدمنشراعبتثبيتقمتإذا

السيريتموحتى.الريحاتجاهفييبحرفإنهمبتور،جذعأو

وحبالالمركبيصممأنيجبالاتجاهاتمختلففى

عكسأوالريحعبرالرياحقوةتحركهابحيثالاشرعة

.الرياحمعحركتهاإلىبال!ضافة،الريح

لاالذيالقاربيسيرأنيمكن.الاتجاهفيالتحكم

الاتجاه)أيالريحبماتجاهمستقيماللتحكموسائلفيهتوجد

مهماطبيعيبشكلالقاربيسير(.نحوهالريحتهبالذي

.المؤخرةأوالمقدمةقوسإليهيشيرالذيالاتجاهاختلف

دفةاستعمالويعد.جانبىاتجاهإلىيسيرأنكذلكويمكن

بمفيهوالتحكمالقاربضبطفيالأولىالخطوةالقارب

الاتحاهإلىالأماميالقاربقوستوجهأنيمكنفبالدفة

فيه.المرغوب

يجببل؟القاربلضبطتكفيلاوحدهاالدفةلكن

الجوانبنحوالانزلاقمنلمنعهأدواتللقاربيكونأن

اللوحأوالقصالأدواتهذهمن.الرياحعبريتحركعندما

للقواربويمكن.القاربجانبيعلىألواحأوالمركزي

القصمنأعمقتكونالتيالمياهفيتبحرأنالقصذات

وأالرئيسىاللوحذاتالقواربتبحرأنويمكن.فقط

يمكنحيث،الضحلةالمياهفىالمزدوجةالجانبيةالألواح

والألواح.الجانبيةالألواحأوالرئيسياللوحرفعأوخفض

إلىتحديفقاربأوقاربلتحويلمبسطةطريقةالجانبية

شراعية.سفينة

،الجهاتمنعددفييبحرأنالشراعيللقاربويمكن

لمنع،المركزيواللوحوالقصالتوجيهدفةبوساطةوذلك

يبحربحيثمدبببأنهالقوسويمتاز.الجانبيةالحركة

بسهولة.
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القماشقطعمنالشراعيصنع.القاربيبحرلماذا

الطائرةأجنحةبش!صلتكونبحيث،ببعضبعضهاالخاطة

الشراعجانبويشبهعليها.الرياحهبوبعندوذلك

وتعمل.أ!ائرةاجناحقمةالقاربفيالريحعنالمحجوب

قوةتكوينعلىالمموجالسطحطولعلىتهبالتيالريح

الجو.فيالبقاءمنالطائرةتمكنالتىللقوةمشابهةرفع

فيالرافعةالقوة!ذهتصئو.الهوائيةالديناميكاان!:

.للقاربالأماميةالقوسنحوالشراعمنمنسحبةالقارب

الآخرالجانبعلىالرللالضغطتقوم،نفسهالوقتوفى

الشراععلىالريحعمليتحدالويقةوبهذه.الشراعمن

منالقوةهذهوتمكن.الأمامإلىالقاربلدفعناحيتينمن

المباشرالاتجاهعداما،اتجاهكلفيتقريبأالقاربإبحار

جانبكلعلى545مداهايبلغوبزاويةالريحاتجاهعكس

الريح.اتجاهمن

المناوراتأهممن.الأساسيةالبحريةالمناورات

الريحاتجاهعكص!الإبحارأ:الأسامميةالبحرية

الريح.معالإبحار3-الريحعبرالإبحار2-

القارباتجاهتغييريسمى.الريحاتجاهعكسالإبحار

ولاالريحنحوالهجومأو،الريحعلىالرلإلإبحارنحو

وإذا.الريحاتجاهعكص!مباشرةيبحرأنقاربلأييمكن

يصبحوبذأسك،كالعلميرفرفالشراعفإنذلكحدث

الريحعلىيتعلبأنللقاربيمكنأنهإلا.الفاعليةعديم

العموموعلى.متعرجلش!صلالسيربمتابعةأو،اتحاههبتغيير

الاتجاهمن45حدودفيينطلقأنالشراعيللقاربيمكن

قوةوفقدانالشراعرفرفةبدءاشلثبلمنهيهبالذي

الدفع.

الريحتهبولا.فائقةمهارةالريحنحوالإبحاريتطلب

نفسهالاتجاهومننفسهابالقوةمنتظمةبصورةمطلقا

إلىبوساطتهاالشراعيحركالتيالسرعةوتعتمدتقريبا.

علىالملاحقدرةعلىالرل!اتجاهعنبعيدةمعينةنقطة

لاتجاهه،الطفيفةبالتعديلاتوالقيامالشراعفيالتحكم

اتجاهتعديلعلىالملاحوقدرة،الريحاتجاهتغيراتوعلى

.هذهالريحلتغيراتتبعاالسيرووجهةالقارب

الريحاتجاهيكونالحالةهذهفي.الريحعبرالإبحار

ويمكن.عولالوويسمى،القاربجانبمنتصفمقابل

أسرعالريحعبربالتوجيهالإبحارفيالقاربلمميريكونأن

الخفيفةالقوارببعضحركةوتكونآخر.توجيهأيمن

وذلك،ملائمنسيمفيجداممريعةالمس!القاعذات

كالقاربالس!علىوتنزلقالماءفوقترتفعلأنها

رغمبالسرعةكبيراإحساسايعطيوهذا.السريعالبخاري

منأكثربسرعةالقواربتسيرأنالنادرمنأنه

عة.سااكم23

وأالريحأمامالإبحارويسمى.الريحمعالإبحار

وهذا،الوصولسرعةبنفسالاندفاعولايكون،الاندفاع

الشراعيواصلالاندفاعفىانهذلكمتوب.ماهوعكس

مقاومتها.علىيعملثمالرلمابوساطةببساطةعمله

الإبحارمناورات

الرئيسية

المهارةإلىالإبحاريحتاح

والحبرة،والمعرفة

الإبحاررمناورات

علىيحبالتيالرئيسية

ممط:معر!تهاالملاح

اتجاهعكصالإلحار-أ

عبرالإبحار2-،الريح

!ال!بحار3،الريح

ولردا

اشيح5

أليسرىللحهةتحول

ا!اا

!اا!اأ

طريقاالقاربيتخذالرل!اتجاهعكسوللإحار.الريحنحوالهجومأيضايسمىالريحاتجاهعكسالإبحار

فإنالريحضدمباشرةأبحرإذاالأنهمتعرححطفييسحرألىالقار!وع!.تمالراتجاهلحوم54لراويةمتعرجا

.الفائدةعديموي!صلىعاصصيرفرهـستمكلاحثراعا



يحرك.الريحاتجاهعكسيبحرعمدمامتعرحةبصورةيسيرالقارب

والأشرعة.الد!ةاتجاهبتحويلالشراعيالقار!الطاقم

لزيادةكبيرةمثلثةأشرعةالسباققواربمنعددويستعمل

ا!ارببرورحتقومالأشرعةهذهلأن؟الاندفاععندالسرعة

.الأماممن

،أساسيتانمهارتاناتجاههوضبطالقاربموازنة

استعماليمكنهمحتى،الملاحينكلشحلمهماأنيجب

الأشرعةتعديلالقاربموازنةتعني.بفاعليةقواربهم

علىويجب.الربالمتوافرةمنالفائدةتمامعلىللحصول

موازنةإلىللوصولالرياحاتجاهدائمايعرفأنالملاح

يكون،الريحأمامالقارباندفاعفعند.للقاربصحيحة

منتصفمقابلةوالرلمححالإبحارأوالوصولويسمىالريحعبرالإبحار

أسرعالريحعمربالمناورةيبحرأدعادةللقار!بمكن.القاربحان!

.أخرىمساورةأيةمن
56رلإبحاا

وإذا.القاربلاتجاهالصحيحةالزوايافيالرئيسيالشراع

منالساريةعلىيربطفإنهالسفنكسيالشراعاستعمل

الشراععموديسمىالذيالتطويلذراععلىواحدةجهة

الاخرالطرفعلىالرئيسيالشراعويكونالسفنكسى.

الريحع،عبرالشراعىالقاربإبحاروعند.الساريةمن

إلىتصللمسافةالقاربخارجإلىالرئيسىالشراعينسبط

فيأما.الرحلةاتجاهفي45وبزاويةالقاربمنتصفنحو

الأشرعةتضبطأنفيجب،الريحاتجاهعكسالإبحارحالة

.القاربسيراتجاهمعتقريبامتوازيةتكونبحيظ

إذابسهولةالصغيرةالشراعيةالقواربتنقلبأنيمكن

يضعونأينالخبرةذووالملاحونويعرفقيادتها.أسيئت

علىالخطرالضغطتخفيفوكذلك،القاربفيأحمالهم

نأويمكن.ينبغىمماأكثريميلالقاربكانإذا،الأشرعة

فإن،الريحضغطمنالأشرعةتحريرخلالمنذلكيتم

ألاشرعة.ترفرفوحينئذمنها،التحرريمكنالريحبعض

يتعلقأنالطاقمعلىفيجبالقاربانقلبأنحدثوإذا

نأيمكنالذيالنوعمنكانإذاإلا،إنقاذهيتمحتىبه

وبخاصة،الملاحينجميععلىويجبيبحر.ثميعدل

سترةدائمايلبعسواأنالسباحةيجيدونلاالذينأولئك

السباحة.انظر:.النجاة

تأتيهبحيثوجهتهتحويلالقارباتجاهضبطيستلزم

التجوالأوالطوافهذاويسمى.المعاكسةالجهةمنالرياح

فيويتم.الريحاتجاهعكسالإبحارخلالذلكتمإذا

الريحاتحاه

بر!صحص!ص!كبر

أأ

ير!ح!*

سيئسس

حم!-ص.-ص-سصع!

يكون.أساسيةمناورةأبطأوهو،الاندفاعويسمىالريحمعالإبحار

تكونحيثالقاربحركةاتجاهمعتقريباقائمةراويةفيالشراع

.كبيرةالريحمقاومة

الريحاتجاه

.حم!!ا!أ--همس

!!يرير
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تعبرأنيمكنحتىالأماميةأغارباقولراتجاهتحويلالطواف

وعندمانسبيا.مأمونةمناورةهذهوتعد.خلااصهمنالريح

إلىيؤديالديالانعطافيسمى،الريحنحوأسكوثلايكون

،الشراعردالقاربمنالاخرالجانبإلىالريحتكونأن

عبرالتطوي!!ذراعوتندفع،لسرعةالمؤخرةالريحتعبروبذلك

يقلبأنالقوىفيالسريعأضغيرالهذاويمكن.القارب

.ومهارةبعنايةوجهتقدالمناورةتكنلمإذاالقارب

اليخوتسباق

أكبرخصصالموحد.التصميمذاتاليخوتسباق

التصميمذاتواليخوتللأطوافأصسباقاتامنعدد

مياهفيمثلثةطرقعلىعادةالقواربوتنطلقالموحد.

.القواربلركوبأوأسليخوتنادقربوذلك،محمية

جميعلتشابهنظرامتكافئةسباقاتالسباقاتهذهوتعد

مهارةيجعلماوهذاوالبناء.التصميمحيثمنالقوارب

.اليخوت!مباتفيللفوزعاملأهماالقاربملاحي

الحذريأخذواأنالطاقمأفرادعلىأيضاالمهمومن

الطريقةوتؤثر.للسباقوالإعدادالقاربصيانةفيوالحيطة

والسواريالأشرعةحبالالطاقمأعضاءبهايضبطالتي

يؤديوقد.القاربسرعةعلىكبيراتأثيراوالاضعرعة

سرعته،ءإبطإلىأصليختالطلاءمنرديءنوعامشعمال

الماء.فيبسهولةبانسيابهيسيملاذلكلأن

منقواربتستخدموفيهاالتكافؤ.أوالعدلسباقات

القواربجميعوتجتاز.والأشكالالحجوممختلف

الأصغرالقواربأنإلامعا.الابتداءنقطةفيهاالمشاركة

يفوزأنيمكن(.وإضافي)وقتفرصتكافؤلهايكون

عنمتخلفاالمحددةالمسافةقبمالوحتىالأصغرالقارب

المحيطفيتتمالتيالطويلةالسباقاتومعظمأكبر.قار!

التكافؤ.أوالعدل!مباقاتنوعمنهىالكبيرةأطيخوت

مرةيقامالذي،فاستنتسباقالسباقاتهذهأشهرومن

وحولإنجلترا،فيكاوسمنذهابا،!منتينكل

،بليموثإلىوإياباأيرأصدا،ساحلقبالة،فاستستصخرة

بالكألر.الفائرلتحديدالفرديةالمساقاتسسلسلةفيدولتي!تمما!يحوتتتساب!أن!يهااضقليداحرىوقدالإلحار.!يليةدوصسابقةأقدمأمريكاكأس
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أثاتكيها،الصالونالملاحولىيسصيهاالجت،لهذاالمعيشةغرفة

لاعمة.خشبيةبألواحمزودةوهيمريح

جولةهوالعالمفيلليخوتسباقوأطولإنجلترا.فى

بها.وينتهيإنجلترامنيبدأالذي،العالمحولويتبريد

أشهر.تسعةويستغرقالأرضيةالكرةحولالسباتيدور

أليختيتحدىأنفيهاالتقليدجرىأمريكا.كأس

البطولة،عنيدافعالذياليختالأقطارأحديمثلالذي

القاربمرةلاولبهافازالتيبالكأسالفوزأجلىمنوذلك

خلالويتمأم.851عامأمريكاالسكونةالشرأعي

عنالمدافعسيمثلالذيأليختتحديدالتصفيةسباقات

الذياليختبالكأسويفوز.سيتحداهالذيوذلكالبطولة

فردية.سباقاتبأربعةأولآيفوز

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

قارب،القطمرانسفينة،البريج

سفينةالقلبر،نسيسفرالسيراتشيشستر،

مريكاأدركألحليونا

الكرافلالزوارقركوب

حونستودتوماسالسير،ليبتولىالسفيسة

والمواصلاتاسقلاالعلم

قار!،اليمكالفرقاطة

دسالقا

الموفموعصرعنا

الشراعىالإبحارقاربأجزاء-ا

الأدشرعةجالقاربحسم

.والسواريالأشرعةحبالدالصواريب

الشراعيةالقواربأنواع-2

واليحوتالأطواف-أ

والسكونةوالكتم!اليول-!

الشراعيبالقاربالإبحار-3

الاتجاهفيالتحكم-أ

لمادايبحرالقاربب

الأسا!ميةالبحريةالمماورات-ج

اتحاههوضبطالقاربموازلة-د

اليخوتسباق-4

الموحدالتصميمذاتاليحوتسباق

التكادؤأوالعدلسباقات!

أمريكاكأس-ج

أسئلة

واليول؟السلوببينالاختلا!أوحهما-أ

إيطمالي؟ميناءاسمعلىسميالديالشراعما-2

حالةفىأومندفعا؟كانإذاالقاربيبحرأنلجباتحاهأيفي-3

؟وصول

السفنكسي؟الشراعا!متعماليج!متى-4

الأشرعة؟لعملجيدةمادةالتريلينيعدلمادا-5

الشراعية؟اغوارباأنواعمحتلصتصنصالأس!أيعلى6

وأالأطوافم!عيرهعنالمساعدالإبحاريحتيختلىليم-7

؟السباقيخت

الشراعي؟القاربعلىصعباالتحويليكودلماذا-8

الماءفىالدخولم!الشراعيالقاربالمركزياللوحيمكنكيى9

الضحل؟

علم.،الصرف،الصامتانو:.الإبدال

والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.الأدويةأبدال

)الطب(.

أمريكيروائى(.-م3291)جون،أبدايك

مشهورومؤلف،ومقالاتقصيرةقصصوكاتبوشاعر

عمل.المتقنالغنائيالنثريبأسلوبهالأمريكيالأدبفي

إلىام?9عاممننيويوركرمجلةفيمحرراأبدايك

المجلةفيكتاباتهعلىالأدبيةشهرتهوبنىأم،579عام

نفسها.

أدبهفيأبدايكيكشف

ر-الماديةعامةالقصصي

رر!س+ذ-صفيرآهاالتي،السطحية

--"-3بم؟:-:الوسطىالطبقةحياة

+؟كأ؟فإنهنا،ومن.الأمريكية

73كا---)ر----بر-ش-خفيالنمطيةالشخصيات

ر3ر---7:تتصفأبدايككتابات

شؤونهاخفيمنهمكةبأنها

-*مثقلةوبأنها،الخاصة

1+بر--بءبم--ءوتستبد.والذنوببالخطايا

أبدايكجونجدواهاعدمفكرةبها
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رواياتفيالشخصياتهذهظهرت.للموتوتوقعها

تزوجنىأم(،!)75الأحدأياممنشهر:مثل

ام(.)769

ومجموعتهام(،)689الأزواجروايتهمنكلوفي

أبدايكقدمأم(،والشاء)729المتاحفالقصصية

العديدفيالأسريوالتفككالخلقيالانحلالعنصورة

وفي.الضواحىفىتس!ضالتىالغربيةالأ!عرمن

تحبرالتىأم()979البعيدةا!لسافةالقصصيةمجموعته

أسرةتسمىأسرةسيرةأبدايكقص،أسذاتيةأسيرتهعن

.الطلاقوحتىالزواجفرحةمنذ،مابل

فيالساسعامةبينذاعتاكتيأبدايكأعمالوأول

عنوهيأم(069)رابترحلةروايته،الغربىالمجتمع

والذي،المدرسيةالسلةكرةفىالنجومأحد،أنجسترومرابت

ريدكسرابتروايةوفى.العائليةالمسؤوأساتأربكته

العشرينالقرنستيسياتمشاكلرابتيواجهأم(719)

وحرب،العنصريوالعنف،الخدراتتعاطي:مثل،الميلادي

فيرابتحياةأم(819)الغنىرابتروايةوتصور.فيتنام

روايةوحصلت.روحياراضغيرولكنهغنيالعمر:منتصف

أما.ام829عامللروايةبوليتزرجائزةعلىالغنيرابت

فيالأ!يمايكلبفهوأم(099)المتقاممكدرابترواية

الأربعة.رابترواياتسلسلة

بنسلفانيابولايةشيلنجتونمدينةفىأبدايكولد

فىالأولىقصصهمنالكثيروتحكي.الأمريكية

نيالشبابتجاربأم()629الحمامريشمجموعة

رواياتوأما.النموذجشيلنجتونمنمتخذا،المدينة

الضربةأم(،)639السنتورف!:الأخرىأبدايك

روجرزام(،!)84إيستويكساحراتأم(؟)789

أشعاروجمعت.م(91)88إسم("6891)فىجن

التقاذفام(،)969الوسطىالمنطقةفىأبدايك

أم(.)779والمنعطف

(.تاريخية)لذةبيرو:انظر.أبرا

منكثيرفيالطيعيةالمظاهرمن6ا!يرالأيراج

بينفيما،والأديرةالكنائسمنبالقرببنيتأيرلندا.أنحاء

تستعملوكانت.الميلادينعشروالثالثالعاشرالقرنين

غاراتأثناءفيملاجئواتخذت،اليدويةالأجراسلدق

مترا،38و12ب!تارتفاعهاويتراوح.الفايكنجقراصنة

نحووهناكالمتر.ونصفأمتاروحمسةأربعةبينوقطرها

قائمة.لاتزالالأبراجهذهمن001

قدالناسكان،الميلاديعشرالتاسعالقرنوبحلول

بعضوأشار.المستديرةالأبراجهذهبخاءمنالغرضنسوا

البرجتاريحيعود.حالويممقاطعةكيلمكدواكمممطقةاللستديرالبرج

.الميلاديعشرالثانىالقرلىإلى

للنار،فينيقيةهياكللتكونبنيتالأبراجأنإلىالكتاب

أكثرتعليلاتقدمتبل.اضرحةأو،فلكيةمراصدأو

غرابة.

الحقيقي،منشئهااكتشافأعيدأم،833عاموفي

بالاثارمهتمأيرلنديوهو،بيتريجورج،كتبحينما

.جورج،بيتريانظر:.عنهاجامعةمقالة،القديمة

مننوعالأبراميسسمك.سمكالأبراميس،

الأبراميسسمكيعيش.بالسمنةالمشهورةالأسماك

الماءفىالبرونزيالأبراميسسمكأوالمعروفالأوروبي

سم،06حواليطولهويبلغومسطحمكتنزجسمه.العذب

فضيةالأبراميسصغار.الاكلعنديتسعوفمهصغيررأسه

مهم.أوروىسمكيعداءالأبراميس
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الأصلفيوهوالسنتقدممعقاتمالونهايصبحاللون

يفضل.الجانبينعندوبرونزيالظهرمنطقةفىزيتىأخضر

تنسابالتيأوالراكدةالدافئةالمياهالأوروبيالأبراميص!

ببطء.

مياهوفي،الكاريبيالبحرفيالأبراميسيعيم!

معفضيأزرقولونهفلوريدا،جنوبالغربيةالشواطىء

دقيقة.برونزيةخطوط

الساحليةالمياهفيالبحريالأبراميسسمكويعيع!

الطعامأجلمنويصطاد.الهنديالمحيطفيالضحلة

أنوأععدةالأبراميسسمكويشم!!.الرياضةوكارسة

علىالموجودالطينأبراميسأوالكراكيالسمكمنها:

ويعيع!.أسترالياوشمالالأحمرالبحرشعواطىءامتداد

الأصفرالأبراميسوهما:اللأستراليةالمياهفيمنهنوعان

والأبراميسفكتوريا،وحتىكوينزلاندشمالفيالموجود

وجنوبيفكتورياغربىمياهفييوجدالذيالأسود

ليا.أسترأ

القرآنيذكرودمازر.ابنالسلامصكليهإبراهيم

قدالمقدسالكتابكانوإن،النمسبهذأمنأعلىالكريم

بنساروغبنناحوربنتارخ:التالىالنحوعلىنسبهذكر

بنأرفخشذبنقينانبنشالخبنعابربنفالغبنأرغو

منهلأنالأنبياء،وأبىالانبياء،بشيخسمينوح.بنسام

إسحاقلهووهبنا):تعالىقالوقتابعوا.الأنبياءتناسل

فيأجرهوآليناهوالكتابالنبوةذريتهفيوجعلناويعقوب

كما27.:العكبوت!الصالحينلمنالآخرةفيوانهالدنيا

السريانية:فييعنيإبراهيمولفظ.اللهخليلأيضايسمى

كبير.عددأوجمهورأبوالعبرانيةوفي،رحيمأب

الجزيرةقلبمنخرجواإبراهيمقومأنيذكر.لسبه

الساميةالجماعاتمنجماعةفيهانشأواالتيالعربية

سلالةمنخالصاعربياكان،السلامعليهوأنه،العديدة

عليهنوحبنسامإلىنسبهايرجعالتيالعاربةالعرب

إسماعيل،ولدهأبناء)العدنانية(العربأبووأنه،السلام

الإسرائيليين.جديكونأنقبلالعربجدبهذاوهو

القديمةالعربيةيتكلمالسلامعليهإبرأهيمكان.لغته

صحئفيثبتوقد.جرهمعربيةمنقريبةهيالتي

مرتينإسماعيلولدهزارالسلامعليهإبراهيمأنالبخاري

العربيتينالجرهميتينامرأتيهمعوتكلمفيهما،يجدهلم

بلغتهما.

بابل،قيل:.فيهفاختلف!ميلادهمكانأما.ميلاده

غيروقيل،حران:وقيلالأهواز،أرضمنالسوس،وقيل

قالفقدبه،القطعإلىمحبيلفلاميلادهزمنوأما.ذلك

مشة،2631بالطوفانبعدولدإنهالمؤرخينبعض

بعدولدأنهيتضحالتكوينبسفرالواردةالتواريخوبمقارنة

المؤرخينأكثرولكنسنة،192باسملامعليهنوح

الميلاد.قبلأ07و.0002عاميبينعاشأنهيقدرون

،السلامعليهالحليلإبراهيمميلادقصةفيرويتوقد

لا،والمعجزأتالخوارقملأتهاروايات،التاريخكتبفي

وكذلك.والتلفيقالوضعرائحةمنهاوتفوحإليها،يطمأن

روىمسلمالكن،حياتهمدةيبينصحيحنصعندناليس

لممنفياختتنالسلامعليهإبراهيمأنصحيحهفي

ذلك.بعدعاشكميعرفولا،الثمانين

عليهم،ويعقوبإسحاقوولداه،إبراهيمدفن.قبره

فلسطين،فيبالخليلاليومالمعروفةحبرونببلدةالسلام

ابنالحافظيقول-كماالخبروهذا.هناكموجودةوقبورهم

زمانه.وحتىإسرائيلبنيزمنمنبالتواترمتلقىكثير-

التوحيدعلىالسلامعليهإبراهيمدعوةتقوم.دعوته

معالدعوةفىلهمواقفأربعةالكريمالقرآنويذكرالخالص

الملكومع،الكواكبعبدةومع،الأصنامعبدةومع،أبيه

.النمرود

قالالكريمالقرآنفىوردتفقدلأبيهدعوتهأما

ذإنبياير"صديقاكانإنهإبراهيمالكتابفيواذكر:)تعالى

عنكيغنيولايبصرولايسمعمالاتعبدلمأبتيالأبيهقال

أهدكفاتبعنييأتكمالمالعلممنجاءنيقدإنيأبتيارزال!شيئا

بغلظةوالدهعليهيردأنإلى.4143:مريمسويا!صراطا

تنتهلملئنإبراهيمياآلهتيعنأنتأراغبقال):وجفوة

لكسأستغفرعليكسلامقاليرا:ملياواهجرنيلأرجمنك

.64،47:مريمحفيا!بيكانإنهربي

دلمرحلةبهديمهدبالحواربدأها.الاصناملعبدةدعوته

هذهماوقومهلأبيهقالإذ):الأصنامتكسيروهىتليهالتي

لهاآباءناوجدناقالوا!إءعاكفونلهاأنتمالتياللماثيل

قالوا!"ءمبينضلالفيواباؤكمأنتمكنتملقدقالأ!عابدين

ربربكمبلقالرزأفياللاعبينمنأنتأمبالحقأجئتنا

منذلكمعلىوأنافطرهنالذيوالأرضالسموات

:إ:مدبرينتولواأنبعدأصنامكملأكيدنوتاللهبز/الشاهدين

15الأنبياء:!يرجعونإليهلعلهملهمكبيراإلاجذاذافجعلهم

-85:والصافات96،98-الشعراء:سور:وفى58.-

عنتتحدثكثيرةايات17-ا6:والعنكبوت89،

براهيم.إ

ناجحة،أخرىبطريقةبدأها.الكواكبلعبدةدعوته

وإفحامه.إلزامهأجلمنالظاهرفىالخصمموافقةوهي

السمواتملكوتإبراهيمنريوكذلك):تعالىيقول

رأىالليلعليهجنفلما:أ:الموقنينمنوليكونوالأرض

رأىفلما:"الآفلينأحبلاقالافلفلماربيهذاقالكوكبا

ربييهدنيلملئنقالأفلفلماربيهذاقالبازغاالقمر



أنيسإبراهيم07

قالبازغةالشمسرأىفلماء!الضالينالقوممنلأكونن

ممابريءإنيياقومقالأفلتفلماأكبرهذاربيهذا

والأرضالسمواتفطرللذيوجهيوجهتإنيزرا،تشركون

75-97.:الأسعاماالمشركلن!منأناوماحنيفا

ثبالكوبربوليةقطيعتقدلمالسلامعليهفإبراهيما

وذأصك-القرآنيالسياقظاهرمنأصاسابعضفهم!ما-

كفرالكوكببربوبيةالقولأنمنها:أسبابلعدة

.النبوةقبلحتىالأنبياء،علىيجوزلاوالكفر،بالإجماع

ملكوتاللهأراهأنبعدكانخطالواقعةهذهأنومنها

بدليلاليقيندرجةإلىو!حلأنوبعد،والأرضالسموات

قوأصهومنها!.الليلعليهجنفلما):قولهفيالتعقيبفاء

علىإبراهلمآتيناهاخجتناوتلك):القصةهذهعقيبتعالى

!!دفسهعلى:يقلولم!قومه

فيواحدةايةفيذكرتالنمرود.للملكدعوته

حاجالذيإلىترألم):تعالىقولهوهي،البقرةسورة

الذيربيإبراهيمقالإذالملكاللهآتاهأنربهفيإبراهيم

لأتياللهفإنإبراهيمقالوأميتأحييأناقالويميتيحيي

كفرالذيفبهتالمغربمنبهافأتالمشرقمنبالشمس

.582ةالقرةالظالملن!القوملهديلاوالله

الفضلفيامةالسلامعليهإبراهيم.كانفضائله

كثيرةوفضائلمزايالهذكرتوقدوالخير.والنجلوالسمو

وجعلهخليلا،اتخذهتعالىاللهأنمنها:ال!صيمالقرآنفي

أضبوةاوجعل،رشدهوآتاه،واصطفاهواجتباهإماما،للناس

اتصافهومنها:،مصلىمقامهباتخاذوأمر،ذريتهفي

وسلامة،والقنوت،والشكر،أصديقيهوا،والإنابة،بالحلم

...ءلوفاوا،لكرموا،لقلبا

فصبر.البلاء،أنواعبأعظمالأنبياءأبوابتلي.ابتلاؤه

مصرفيكانعندماأنهالسلامعليهلهابتليماأهمومن

أنهفادعت،فرعونقصرإلىسارةالجميلةزوجتهأخدت

لأنهاكاذبةذأكفيت!شولملسببها،يقتللاحتىأخوها

شلتحتىمسهافرعونحاولأنوما.الدينفيأخته

فيإلقاؤهومنهاسعبيلها.أخلىأنبعدبرئتولكنها،يده

افتداءث!ا،إسماعيلولدهبذبحإياهاللهأمرومنهاالنار،

الامتحانالكريمأسدالوااجتازانبعدعظيمبكبشإسماعيل

.بنجاح

إبراهيم.،أنيسانظر:.أليسإبراهيم

أم(.848-؟أهـ،264-)؟باشاإبراهيم

فيوأسدالمطاممابعيد5شائدباضعاعليمحمدبنإبراهيم

عليمحمدبنمطوسونمصروقدمحيا،بترنصرتلي

محمدأبوهوأرسلهبها.فتعلمأم،508هـ،أ022سنة

الحجازإلىحملةفيأم815أهـ،231!شةباشاعلي

سنةالمورةحربفيالمصريةللحملةقائداجعلهثماونجد،

إلىبجيشسيرهأم831أهـ،247سنةوشيأهـ.923

وحلبوحمصودمشقعكاعلىفا!متولى،الشام

جيشاالتركيةالدولةفوجهت،الشامبلادلهوانقادت

الإسكندرونة،فيعليهفانتصر،طموحاتهوتحديدلحهمده

وقارب،طوروسجبالفتجاوز،الأناضولفيوتوع!!

مصالحها،علىخوفا،الأجنبيةالدولفتدخلتالا!شانة،

معاهدةوعقدت،يدهفيالتركيةالدولةسقوطحالةفي

وهي،أم833أهـ،248القعدةذو42فيكوتاهية

وقدعليها،إبراهيموتوليمصر،إلىالشامبضمتقضى

وقاتلوهالمعاهدةالاتراكنقضثم،كيةأنصااعاصمتهجعل

المجيدعبدالسلطانتولىوعندما،عليهمتغلبوأممنه

علىالإنجليزمعاتفقأم838هـ،أ2ء4عامالحكما

بخروجهالأمرفانتهى)سوريا(الشاممنإبراهيمإخراج

أبوهلهوتنازل.أم084هـ،أ562سنةمصرإلىوعودته

هـ،أ462عامالمصريةأررياراإمارةعنعليمحمد

فزارالإجراء،هذاعلىالعثمانيةالدوأسةووافقت،أم848

أبيه.وفاةقبلبمصر،وتوشي،إيابهبعدومرضالآستانة

م(.784؟-أهـ،)؟-68طهمانبنإبراهيم

،الإمام،الهرويسعيد،أبو،شعبةبنطهمانبنإبراهيم

المكرمة.مكةثمنيسالور،نزيل،خراسانأ3عا

بها،وحدثبغدادوقدمنيسابور،وسكن،بهراةولد

السختيافي،أيوبعنروىبها.وفاتهحتىم!ءس!شثم

أبن:عنهوحدث،آخرينوخلوتوالتوري،والأعمش

أحمد،وثقه.وطائفة،مهديبنوعبدالرحمن،المبارك

عند:كنتزرعةأ!قال.وغيرهم،ا!اركوابن،وأبو!تم

منمتكئاوكان،طهمانبنإبراهيمفذكر،حنبلبنأحمد

فيتكأ،الصالحونيذكرأنينبعيلا:وقال،فجلس،علة

إلىيميلكان،مقاربالحديثصحيحهوأحمد:وقال

حدثمنأنبل.كانالجهميةعلىشديداوكانالإرحاء

ابنمشيخة:آثارهومن.والحجاز،والعراق،بخراسان

.مطبوعوهوطهمان

إبراهيم،الناجيان!:.الناجيمحمدبنإبراهيم

محمد.بن

-؟أهـ،32-؟)الوليدبنإبراهيم

.الأمويمروانبنعبدالملكلنالوليدبنإبراهيمم(.974

بنيزيدأخيهبعدبالشامالأمويةالخلافةتولىأمويأمير

دمشق.أهلسوىيبايعهلم.م744هـ،أ26سنةالوليد،



17قطبمحمد،ابراهيم

محمدبنمروانعليهخرجثميوما،ممبعينالخلافةفيولبث

بعدظصثم،إبراهيمواختفى.الخلافةمنهوانتزع،مروانبن

سقطتحينأميةبنيمنقتلمنءوول.!روانأمنهأن

اشاب.نهرفيغرقوقيلالعباسعيين،يدعلىدولتهم

إبراهيم.،بوالطيبان!:.بوالطيبإبراهيم

إبراهيم.،التنوخيانظر:.التئوحيإيراهدم

إبراهيمم(.713-؟هـ،49-؟)التيميإبراهيم

أبوالكوفةعابد،الفقيهالقدوةالإمام.التيمييزيدبن

أبوهوكان،التيميشريكبنيزيدأبيهعنحدثأسماء.

ذر،وأبيعمر،عنيرويأيضا.الكوفةأئمةمنيزيد

فيوحديثه،النخعيوإبراهيم،الحكمعنهأخذوالكبار.

ويونسبشر،بنوبيان،الأعمشعنهحدث.الستةالكتب

فقيهاعالما،للهقانتاصالحاشابا.كانوجماعةعبيدابن

عرضتما:قولهعنهرويالأعمشقال.واعظاالقدركبير

إبراهيم:وعن.مكذباأكونأنخفتإلاعمليعلىقولي

وقيل:قتلهالحجاجإن:قيل.فأرحمهليظل!نيالرجلإن

حبسه.فيمات

إبراهيم.الثقفى،انظر:.النثفيإيراهيم

إبراهيم.حافظانظر:.حافظ،إبراهيم

أم(.864-؟أهـ،028؟-)رمضانإبراهيم

بمحافظةالشباناتبلدةمنمصريمهندسرمفحانإبراهيم

فتعلمفرنسا،إلىعليمحمدعهدفيأرسل.الشرقية

عين.أم835أهـ،ء2أعاممصرإلىوعادالهندسة

الهقانونالفرنسيةعنترجم.المهندسخانةبمدرسةمدرسا

الهندسةفىالبهيةاللالئ،الأرافميتخطيطفىالرياضى

الهندسةفيالزهريةالروضةترجمةفيأشترك.الوصفية

السويس.قناةمهندسيأحدكان.الوصفية

الكريمالقرآنسورمنإبراهيمسورةسور؟.،إيراهيم

عدد.عشرةالرابعةالشريفالمصحففيترتيبهاا!لكية.

تخليداإبراهيمتسميتهاجاءت.ايةوخمسوناثنتانآياتها

الذي،السلامعليهإبراهيمالحنفاح!وإمامالأنبياء،أبيلمآثر

بالحنيفيةوجاءالتوحيد،رايةوحمل،الأصنامحطم

المرسلين.خاتمبهبعثالذيالإسلامودين،السمحة

أصولهافيالعقيدةموضوعالكريمةالسورةتناولت

بالبعثوالإيمان،بالرسالةوالإيمان،باللهالإيمان:الكبيرة

السورةمحوروالرسولالرسالةتكونوتكادوالجزاء.

الرئيسي.

التفصيلمنبشيءالكرامالرسلدعوةالسورةتناولت

الرسالاتوحدةمعنىووضحت،الرسولوظيفةوبينت

،السلامعليهموسىرسالةعنالسورةوتحدثت.السماوية

الأمثالوضربت،ويثمكروهاللهيعبدوابأنلقومهودعوته

وعاد،،نوحكقوم،السابقةالأممنللرسلبالمكذبين

علىمبنقوامهمالرسلموضوعالاياتتناولتثموثمود،

محاوراتمنبينهمجرىوماوالدهور،العصورمر

كفرواالذينوقال)للظالميناللهبإهلاكانتهتومناورات

فأوحىملتنا،فيلتعودنأوأرضنامنلنخرجنكملرسلهم

بعدهممنالأرضولنسكننكم*الظالمينلنهلكنربهمإليهم

ثم.31،41:إبراهيموعيد!وخافمقاصيخافلمنذلك

يلتقيحيث،الاخرةمشاهدمنمشهدعنالسورةتحدثت

يدورماوذكرتالضعفاء،بأتباعهمالمجرمونالأضمقياء

لكلمةمثلاالاياتضربتثم.طويلحوارمنبينهم

والشجرة،الطيبةبالشجرة،الضلالوكلمة،الإيمان

الجزاءيومالظالمينمصيرببيانالسورةوخقمت،الخبيثة

ين.لدوا

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

إبراهيم.،شكريان!:.شكريإبراهيم

إبراهيم.،شمسانظر:.شمسإبراهيم

إبراهيم.،طوقانانظر:.طوقانإبراهيم

المازني،ان!:.المارليالقادرعبدإبراهيم

القادر.عبدإبراهيم

إبراهيم.عبود،انظر:.عبودإبراهيم

إبراهيم.،العريضانظر:.العريصإبراهيم

إبراهيم.أبوالفارابى،انظر:.الفارابىإبراهيمأبو

إبراهيم.،القراريانظر:.القراريإبراهيم

ما919،هـ-أ)338قطبمحمد،إبراهيم

إسلامى،ومفكرعالمإبراهيمقطبمحمد(.

شقيقوهو،أصيلدينيوفقهبصيرةإسلاميةرؤيةصاحب

وتلقىبمصر،ولد.قطبسيدالشهيرالإسلامىالكاتب

القاهرةبجامعةالتحق.بالقاهرةوالثانويالابتدائيتعليمه

الإنجليزيةاللغةفىالبكالوريوسدرجةعلىمنهاوحصل

التربيةفيالعالىالمعهددبلومعلىحصل.أم049عام
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أرئلمدةبالتدرلسعمل.أم419عامالنفسوعلم

خمسلمدةالمعارفبوزارةالترجمةوسادارة،!شوات

مشرفاثمعام!ت،لمدةأخرىمرةبالتدريسثم،سنوات

أمشاذاثم،العاليالتعليمبوزارةكتابالألفمشروععلى

المكرمة.بمكةالشريعةبكلية

وعلمالتربيةمجالاتفيأعتبامنمجموعةأسفأ

منهاصدر،الإسلاميوالفكروالأدبوالاجتماعالسفس

التربيةمنهجكتابمنها:كتاباعشرستةالانحتى

التوجدكتابوآلف!.والثانيالأول)جزآن(بمالإسلامية

وكتاببمالسعوديةالعربيةالمملكةفيالثانويةللمرحلةالمقرر

؟معاصرةفكريةمذاهبوكتاببمالعشرينالقرنجاهلية

وكتابالمعاعربمالواقعلأحوالإسلاميةرؤيةوكتاب

فيوالثباتالتطوروكتابتمحح؟أنينبغىمفاهيم

الإنسانوكتابالتقاليدبممعركةوكتاب،البشريةحياة

الإسلامى؟الفنمنهجوكتاببموالإسلامالماديةبين

الرسولمنقبساتوكتاببمقرانيةدراساتوكتاب

الجامعاتفيالثقافيةالمحاضراتمنعدداألقى.عثهول

فىثقافيةمحاضراتإلقائهبجانب،المصريةالعلياوالمعاهد

وال!نديةالعربيةالجامعاتفىمختلفةإسلاميةموضوعات

السعودية.والثقافيةالأدبية

الإسلاميةللدراساتالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم889هـ،أ804عامفى

-أم209أهـ،أهـ-32416)0مدكورإبراهيم

الفلسفةفيمختصمصريجامعيأسستاذأم(.699

عاممنذبالقاهرةالعربيةاللغةمجمعرئيس.اللغةوعلوم

حسين.لطهخلفاأم749

دبلومعلىوحصل،الجيزةبمحافظةالنمرسبأبىولد

جامعةمنالآدابوليسانسأم279عامالعلومدار

جامعةمنالحقوقوليسانسام،319عامالسوربون

عامالفلسفةفيالدولةدكتوراهثمأم339عامباريس

مأ469عامالعرديةاللغةمجمعلعضويةاختير.ام349

،أم959عامسرهفكاتب،المجمعمكتبفىعضواثبم

.أم619عامللمجمعالعامالأمينوأصبح

شاركسيسا؟لابنالشفاءكتابتحقيق:أعمالهأهممن

الفتوحاتعبدالجبار،للقاضيا!لغنىكتابتحقيقفي

الموسوعةإصدارفيوشارك،عربيبنالدينلمحييالمكية

والفكرالإسلاميةالفلسفةعنكتاباتوله،الميسرةالعربية

العربيهاللغةومجمع،والفرنسيةالعربيةباللغتينالإسلامي

للمعجمقدموقد،الخالدينومععامابمثلاثينفي

إصدارمنوهماالكريمالقرانألفاظومعجم،الوسيط

المجمع.

الدكتوراهالمتحدةالولاياتفيبرنستونجامعةمنحته

فىونشاطه،العلميةلخدماتهتقديراأم(69)4الفخرية

.الغربوأبناءالعروبةأبناءبينالثقافيالتبادل

-؟هـ،518-؟)المقدسيإبراهيم

بفقيهالمعروفمسلمبنإبراهيمالفتحأبوأم(.421

فيبرع:ال!!شويفيهقال.شافعيفقيه.المقدسيسلطان

منوكانبها،وسمعالسب!تبعدمممرودخل،المذهب

أكثرهم.قرأوعليهبمصر،الفقهاءأفقه

بمالفقهفىالختانالتقاءأحكامفيالبيان:كتبهمن

أيضا.الفقهفيالآثارذخائر

بمإبراهيم،الموصدىانظر:.الموصليإبراهيم

.إسحاق،الموصلى

إبراهيم.،ناجيان!:.ئاجيإبراهيم

إبراهيم.النخعى،انظر:.الئخعيإبراهيم

إبراهيم.هنانو،انظر:هئائو.إبراهيم

إبراهيم.،اليازجيانظر:.اليارجيإبراهيم

أحدعندمدببرأسلهاالشكلبسيطةأداةالإيرة

إبروهناكالاخر.الطرفعند)ثقب(صغيرةوعينطرفيها

وهي،إليهالدواءمنهافينفذالجسمفىتغرزالتيالحقن

تمرإبرةفكل؟الصنعسهلةليستوالإبر.المحقنةأوالحقنة

علىعمليةعشرونعليهاوتجرىصانعا02أيديعلى

ال!قل.

ويتم.الصلبأسلاكمنلفائفمنالخياطةإبرتصنع

ثم.إبرتينيكفيبطولأجزاءإلىالأسلاكهذهتقطيع

تسوىثمقاتما،أحمرلونهايصبحأنإلىالأجزاءتسخن

أجزاءتستدقأومستقيحةيجعلهامسطحصلبلوحعلى

جلخهاأثناءو.الجلخحجربوساطةطرفعندالأ!علاك

تدورتجعلهاولحميلةبوساطةتتبيتهايتم-تستدقلكى-

الطرفيجعلوهذا.الجلخحجرمعتلامسهاوقتطوال

مستويا.ودقيقا

فيالسلكقطعةمنفقطواحدطرفالمشدقاقيتما

الأوسطالجزءيشكلالأطرافاستدقاقوبعد.مرةكل

تصنعالعمليةوهذه.ماكينةبولمماطةأسملكاقطعمن

ثقبيتمذلكبعد)الثقوب(.أسلعيونمستوياسطحا

ماكينةبولمماطةالسلكمنقطعةكلمنتص!فيالعين

أصبحتقدالسلكمنقطعةكلفإنوالآن.أخرى

،العيونخلالالسلكمنبركأءإمراريغو.مزدوجةإبرة
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الكروشيه)برة

-ح!

الحياطةآلةإبرة

مئرليةإرة

الشاقةالخدمةإبرة

ح!!

التحجيدإبرةحراحيةإلرة

ال!يكالقتقماشلخياطةتستحدمالشاقةالخدمةوإبرة.الحيطيمسكخطافلهاالكروشيهإبرة.معينةلأعراضتصنعالإبرمنمختلفةأنواع

.العملياتغرفةداخلاستخدامهاليسهلبهامثبتحيطفتصئمعالجراحةإبرأما"الشراعقماشأو

الإبرتانتتركو،الأخرىعنإبرةكلفصليتمثم

الرؤوساستدارةتتمذلكبعد.السلكعلىمعلقتين

وتصفتصقلوأخيراوتنعيمها،،العيونوأطراف

وتغلف.

الخياطةإبروتصنع.معينةلأغراضمعينةإبرصناعةتتم

الإبروهذه.المدببالطرفمنقريبةالعينتكونبحيث

الذيللخيطكدليليعملواحد،جانجطعلىحزأيضالها

.ال!برةثقبمنيمر

مشقوقة.عينلهاالضعيفةالرؤيةلذويالخياطةوإبرة

وابرة.الإبرةرأسخلالمنالخيطإمراريمكنبحيث

ويمسكطرفها،عندخطافذاتالإبرمننوعالكروشيه

وإبر.ثقبفيإمرارهمنبدلآالخطافبومماطةالخيط

مقوسة.تكونالجراحيةوالإبرالتنجيد

الخياطة.:أيضأانظر

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:الأرص.إبرة

(.الأرض)إلرة

فرنسيمؤلفأم(.629-0981)!جاك،إبرت

غنائيةمسرحياتشملتللمسرحالأعمالمنكثيراكتب

تعبيرية()رقصاتوباليهاتكوميديةومسرحيات،غربية

أعمالآأيضاإبرتكتب.والأفلامللمسرحياتوموسيقى

التضادبينيمزجوأسلوبه.الحجرةوموسيقىأوركسترالية

التأثيريةالفرنسيةالمدارسلدىأحيانايظهرالذي

.الجديدةوالكلالعميكية

إسكليز،:الأوركستراليةإبرتمؤلفاتأشهرومن

النايمقطوعةأيضالقيتوقدأم(.29)4النداءموانئ

جمهورمنوألاستحسانالثناءمنالكثيرأم()349

الضبآلاتالحجرةأعمالاشتهرت.بالموسيقىالمهتمين

الفارسباليهكتبأم359عاموفيعزفها.وانتضر

علىبنيتوقدام،059عامالمسرحعلىوقدمهاالشارد،

ميجيلالأسبانيالكاتبألفهاالتيكيشوتدونرواية

ام(.29)7أنجليكهيألفهاأوبراوأشص.سرفانتسدي

مديروكانباريسفيإبرتأنطوانفرنسواجاكولد

حتىالثلاثينياتأواخرمنرومافيالفرنسيةالأكاديمية

الهزليةوالأوبراباريسلأوبراومديرا،أم069عامحوالى

.أم579عامحواليحتىام559عاممن

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.الراعيإبرة

(.الراعي)إدرة

فيالرئيسيةالمدينةوهي،قديمجامعيمركزأيردل!

نحسمة.990.102سكانهاعدديبيئأسكتلندا،شمالي

؟الشمالبحرنفطصناعةلخدماتالرئيسيالمركزتعتبر

بريطانيا.فيقصوىأهميةذوأسماكصيدميناءأيضاوهي

الكيلوامتداديعد.ودوندينهريمصبيبينالمدينةتقع

رمليا.ساحلاالنهرينمصبىبنالثلاثةمترات

القرنبدايةإلىتنعسبالتيبمبانيهاأبرديناشتهرت

الجرانيت.منالمبانيهذهمعظمشيد.عشرالميلاديالتاممع

مدينةاسمأبردينعلىيطلقمافغالبالذلكونتيجة

يومذاتوصقلهالجرانيتاستخراجكانوقد،الجرانيت

المنطقة.فىرائجةصناعة

تاريخهايعودوجسوركاتدرائياتثلاثأبردينفي

دينهريعلىالجسوروتم!ذه،الوسطىالقرونإلى

.دونو

المدينةتعدإذ،السياحةهيأبردينفيصناعةوأهم

منطقةوهيديسايد،رويالباسمالمعروفةللمنطقةمركزا

المتنزهاتمنكثيريزخر.قديمةقلاعذات،خلابةريفية

صناعاتبعضتشملبالورود.أبردينفىوالحدائقالعامة

الورقوصنعوبناءهاالسفنهندسةالأخرىأبردين
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ديلهرمص!عدرتقعأسكتلمدا،مددكمرياتسواحدةأبردينمدينة

.احثممالابحر

بحربترولإنتاججلبوقد.والملابسالأقمشةوصناعة

وأصبحتلألردينواشخاءأضمواالسبعينياتمنذالشمال

،البترولبانتاجالصملةذاتللأعمالمركزاالمدينة

الوظائف.آد!فذلكنتيجةوأوجدت

كليةأقدمبجامعتهاوتوجد.للتعليممركزاأبردينتعد

معهدابالمدينةفإنكذلك.المتحدةبالمملكةللطبجامعية

تسلمت.والتربيةالحزراعةوكليات)التكنولوجيا(للتقنية

ث!ا.أم917عامنحوفيالأولالملكىميثاقهاأبردين

منفصلتينمدينتينمنتتكونكانتالتيالمدينةتوحدت

.أم198معنةذلكحدث،القديمةوأبردينأبردين:هما

(.اللحم)أقارالأبقار:انظر.ألجس+أبردين

واسعةمقاطعةأم759عامحتىكانتأبردينشاير

إقليم.،جرامبيانانظر:أسكتلندا.شرقيشمالفى

إدوود.هاينز،:انظر.رجادوإلمرإ،برسنأ

الدينية،اكبروتستانتجماعةفيأعضاءفينالأيرف

عناللهإلىمباثرامدخلاالسصارىلجميعأنيعتقدون

وهم.متساوون،لذلكنتيجة،وأنهم.المسيحطريق

التحكميرفضون-الأخرىالنصرانيةالطوائف!خلاف-

يتعينأنهويعتقدونوالمجالسالألمماقفةاقبلم!الخارجي

ذلكويعتعملبنفسهاشمؤونهاتتولىأنطائفةك!!على

الكهنة.اختيار

فيالمعطآبارلوحودسمةكتيرةنفطلشركاتمكات!أسدي!ودى.

وإدارةالناسعباداتعنمسؤولعندهمأعاهنوا

نأعليهولكن،الكنيسةورعايةوالتعاليمالمقدسةالطقوس

الكنيسة،أعضاءكلمعبالاشتراكالواجباتلهذهيقوم

نأيمكنالكاهنبهيقومعملأيأنذلكفيوالقاعدة

كاهنا.يكونأنغيرمنالكنيسةعضوبهيقوم

جماعةيؤسس،الإيمانأمورفي.والعبادةالعقائد

عقيدةأييقبلونولاالإنجيلعلىمعتقداتهمالأبرشعانيين

أمرأنهعلىآخرتصرلمذهبيأيأوأخرىنصرانية

.ملزم

منميسرةأشكالأالأبرشانيونيستعمل،العبادةوفي

انظر:.الرسميةالدينيةالطقوسدونأحامةاأصلواتا

الديني.الطقس

ابتهالاتمنأساسالديهمالعامةالصلواتوتتألف

ويلتزمونومواعظهما،وتراتيلهمالإنجيلمنوقراءاتهمالناس

الرباني.للعشاءالمقدسةوبالشعيرة،والبالغالمولودبتعميد

مماأكثرالمشاركةعنصريؤكدونأصشعيرةاتلكوفي

الربانى.العشاءانظر:.التضحيةمظهريؤكدون

شكلهاشيالأبرشانيةالحركةبدأت.تاريخيةنبذة

عشرالسادسالقرنفىالدينيال!صلاخعهدفيالحالي

الإنجليز،منالأبرشانيةالحركةقادةأولكانو.الميلادي

تشرلق.وهنريهاريسونوروبرتبراونروبرتومنهم

كنجسةفيمعينةطقوسعلىالأبرشانيوناعترضولقد

منمزيدفيورغبواالقوميةالكنيسةفكرةوعارضواإنجلترا،

.الجدريال!صلاخ
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البرإلىبعضهمهاجر،السلطاتاضطهدتهماوحينما

إلىآخرونأبحر،أم062عاموفيلأوروبا.الرئيسي

استقربعدوفيمامايفلاور.سفينةعلىالشماليةأمريكا

علىوعملواالشماليةأمريكافيالأبرشانيينمنأكبرعدد

وأحدا.شيئاوالكنيعسةالدولةفيهاتكونحكومةإنشاء

والثقافيةالدينيةالحياةعلىدائمأثرالأبرشانيةللمبادئكان

فيالأبرشانيونأسه!فقد.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

وجامعةام636عامفيهارفاردجامعةالمتحدةالولايات

.أم07اعامفيبيل

رابطةظهورأثناءالسياسيةالقوةبعضلهمكانوقد

فيالوصايةنظاموظهور)الكومنولث(البريطانيةالشعوب

.أم965حتىا946منالفترةفيإنجلترافيالحكم

مرةاضطهدوا،أم066عامفيالملكيةعادتوحينما

صكبموجبالعبادةبحرية!همسمبعد،وفيما.ثانية

.ام968عامفيالصادرالدينىالتسامح

البريطانيةالجامعاتمعظممنالأبرشانيوناستبعدولقد

وذلك،ام828عامحتىالمدنيةالوظائفبعضومن

الدينية.معتقداتهمبسبب

لندنجمعيةالأبرشانيونأسع!،أم597عاموفي

للحركةالرئيسيةالتنصيريةالجمعيةظلتالتيالتنصيرية

جميعاتحدتحينما،أم649عامحتىالأبرشسية

التنصيرية.الأبرشمانيةالجمعيات

العالم،أنحاءجميعفيالأبرشانيةالكنائساندمجت

كنائسلتكونمماثلةطوائفمع،البلدانمنكثيروفي

.متحدة

ال!نجليزية.الكنيسةوحداتمنصغرىوحدةالأيرشية

بريطانيافيالإقليميالمركزأقساممنقسمأيضاوهي

الأسقفيرأس(.المحليالحكموحداتمن)وحدة

بالأبرشية.الحاصةالكنيسة

؟00613حواليوهناك.الأسقفيةمنجزءالأبرشية

بريطانيا.فيدينيةأبرشية

منصادرقانونبموجطالمحليةالحكومةدوائرتأسعست

حدودعامبوجهتطابقوهي،أم814عامالبرلمان

الدينية.الأبرشمية

مكتشف.(م6071-1661)سيورد،برفيلإ

لويزيانامقاطعةأسربحريوضابطكندي-فرنسي

حاليا(.الأمريكيةالمتحدة)بالولايات

ليؤسسفرنسامنإبرفيلأبحرأم،896عامفي

قاموقد.المسيسيبينهرمصبمنبالقربمستعمرة

مخفقةمماثلةبمحاولةساللادووسيوركافلييهروبرت

،لاسالانظر:.لمشة41بحواليإبرفيلمحاولةسبقت

.دوسيور

.أم996عامخلئموبيلإلىإبرفيلحملةوصلت

بمحاذاةغربااتجهتصغيرةقواربفيجماعةمعسافر

إبرفيليكنولم.عظيمنهرمصبإلىدخلثم،الساحل

خطابعلىأطلعوهحتىالمسيسيبيوجدأنهمنمتأكدا

مكتشفوهو،تونتيديهنريباسمهنديةقريةعندترك

مأ996عاموفي.ام682عامالنهرفىأبحرفرنسي

بيلوكسيأولدوهيللمسيسيبيمستعمرةأولإبرفيلأنشأ

علىبعدفيماساعدوقد.المحيطبينابيعالانوتعرف

،مونتريالفىإبرفيلولد.موبيلالآنيسمىمااستعمار

لوبييرالكاملاسمهوكان.الفرنسيةالبحريةفيوخدم

علىأغارأم796عامإلىأم686عامومن.موين

إخراجمحاولآهدسونبخليجالفراءتجارةمحطات

للفرنسيين.بكنداوالفوزالإنجليز

عددحيثمنالكويتيةالمناطقخامسةغا!أيرق

فينسمة38لأ.15منسكانهاعددزادوقد،السكان

إحصاءفينسمة4ه!021إلىهـ(ا093)ام079عام

سنوينمووبمعدل%،أ7.8نسبتهابزيادة،أم859عام

حواليالمدينةسكانعددوبلغفقط.%ا،25مقدأره

.أم099عامفينسمة.00048

الكويت.أيضا:انظر

لمعا.(م7981-2481)لفرا،بركرومبيأ

عالممعبالاشمترأكابتكر،.الجويةالظواهرفيبريطاني

الدوليالمؤتمرتبناهالذيالسحبتصنيف،سويدي

كذلكأبركرومبيقام.ام698عامالسحبلتركيب

وغربي،،جنوبي:أنوأعأربعةفيالطقعه!بتصمنيف

تتبعهاالتصنيفاتهذهأنوالوأقع.وشرقى،وشمالي

البريطانية.الجزرفيالطقسفياختلافات

عامأنشئتمحليحكمذاتمقاطعةآيرعولوي

سكانهاعدديبلغلويلز،الغربيالساحلفيأم749

انظر:جوينيد.محافظةمنجزءوهي،نسمة001.54

كونويمدينةإلىالمقاطعةعبركونوينهريجري.جوينيد

متنزهيجذبإذبممهمةصناعةالسياحةتعد.التاريخية

فيالعطلةقضاءساحلوكذلكالزائرينالقومى!شودونيا

وهنالك.وكونويولانفيرفيشانوبينماينمورلاندودنو

التاريخماقبلحقبإلىيعودمهموموقعكونويفيقلعة

بينماينمور.في

المشرفة.الكعبةبمسورة،الفيلانظر:.الأشرمأبرهة



فظحا،بروآ76

آبرو.فظحا:نظرا.فظحا،بروا

وقصيرصغيررهو.الخردلنصيلةمننباتالايرياسيه

لحملوالحدود.الصخريةالحقولفيصعجاداليكونيلتف

شعوكية.وزهورابيضيةوأخرىشعرذاتأوراقاالنبات

فيأماكنعدةفىيزرعالآنولكنه.آسياغربفيوينمو

يقطعوربما.القطعمكانأوالجذورمنوينمو.العالم

الإزهار.بعدجذورهمنالنبات

البحرساحلعلىويلزفيمتهورمنتجعأيريستويد

مهم.ويلزيوتعليميثقافي!زمرأيضاوهودايفد،في

نهرمصبعند،خلئثارديجانساحلعلىالمدينةتقع

ويلزيةكلمةأبريستويثوكلمة.ستويثونهررايدول

ستويث.مصبتعني

وتمويلز.جامعةكلياتإحدىمقروأبريستويث

أ!اقعةاالجبالعلىالوطنيةويلزومكتبةالجامعةأقسامبعض

المدينة.خلف

بلوريصخرمنوساحلصغيرميناءولأبريستويث

علىنورمنديحصنحطاميطل.لحريورصيفومتنزه

حكومةإقليممنحزءوالمدينةهذا.البحريالرصيف

سردجيون.انظر:.المحليةسردجيون

دايفد.:أيضاانظر

جندي.(م08818291)رولفاأ،أبريعون

رئاسةفيكارانزافينوستيانوخلف،دولةورجلمكسي!ي

كانفينوستيانو.كارانزا،انظر:.أم!02عامالمكسيك

انتخابهأعيد.المكسيكيةالثورةقادةأكفأأحدأبريغون

توليهقبلاغتيلأنهإلاأم،289عامفيللبلادرئيسا

منصبه.

حكومةضداندلعتثورةوأثناءأم219عامفى

هنودمنقوةأبريغونا!شنفرماديرو،فرانسسكوالرئيس

قامأم،139عاموفيماديرو.لمساعدةوذه!سونورا

وانضم.الرئاسةوتوليماديروباغتيالهيورتافكتوريانو

منتحعاتعدأبريستويث

ساحلع!!شهورا

وتمإلكليةالححر،

ويلزومكتمةالحامعية

الحبل.علىالوطمية
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عاميوفيهيورتا.ضدكارانزافينولمشيانوإلىأبريغون

بانشوضدكارانزابدعمأبريغونقامأم19وه4191

فياضدحربهفيأبريغونالمشخدمبانشو.فيا،انظر:فيا.

وحربالرشاضعاتومجموعاتالشائكةالأسلاكعوائق

المكسيك.فيمرةلأولالخنادق

بسونورأ.ألاموسمنطقةفيأبريغونولد

المكسيك.:أيضاانظر

الشمسيللتقويموفقاالسنةشهوررابعأيروو

العالمفيالأصلهوالذي)الميلادي(الجريجوري

ربماكلمةوهيأبريليس،يسمونهالرومانوكانالغرجما.

أفروديتمناش!تقتأو،تتفتحبمعنىكلمةمناشتقت

أبريلكانوقد.الإغريقعندوالجمالالحبإلاهة

أصبحلكنه،القديمالرومانيالتقويموفقالثانيالشهر

عامفيالتقويمقيصريوليوسعدلأنبعدالرالغالشهر

الميلاد.قبل46

المعتدلةالمنطقةفي-للعالمالخارجيةالمظاهرتتغير

شهرفيكثيرا-الشماليالأرضيةالكرةنصففى

وتخضر،الثلوجفتختفيآخر،شعهرأيمنأكثرأبريل

وتخرجوالأشعجار،الاجاموتورق،الحشائش

فترةفيهاقضتالتيأجحارهامنالصغيرةالحيوانات

فيتبقىأوالشمالصوبالطيوروتهاجر.السبات

والنحلالفراشاتوتجمع.صغارهالتربيةأماكنها

الكرةمنالجنويالنصففيأماالزهور.منالرحيق

ويسمى.المعتدلةالحريفبايامالناسفيستمتعالأرضية

العربيتراثنافىالاسمهذاوردوقدنيسانالشهرهذا

ونثرا.شعراالقديم

منكثيرفىالبذورلنثرفترةأبريليعتبر.الأنشطة

بعضوفي،الأرضيةللكرةالشماليالنصففيالمزارع

.الغلاللحصادموسمايكونالعالممنالأخرىالأجزاء

الدور،أرباببهيقومتقليدالعالمأنحاءمنكثيرفييوجد

بساتينهمفىالعملويبدأون،الربيعيةالنظافةفيفيشرعون

ومروجهم.

البلدانبعضفيوالكبارالصغاريقوم.خاصةأيام

الشص،منالأولاليومفيأبريلكذبةيسمىمالماطلاق

ضررا.جلبتربماذميمةعادةوهي

أولفيوالإشراقالطهارةبمهرجانالصينيونيحتفل

القديسبيوموكنداإنجلترافيالناسويحتفل،أبريلأيام

إنجلترا.براعيأحتفاءجورص!

هماالصغرىواللؤلؤيةالعطرالجلبان.أبريلرموز

فهيالمولدجوهرةأما،أبريلبشهرالخاصتانالزهرتان

اللألماسة.

السعفأحد

المسويالتقويم

الخريف

الربيع

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الفصحعيد

يوم،أبريلكذبة

الصعرىاللؤلؤية

الماس

معمارلة(.مصطلحات:)القوصرةالعمارةانظر:.ابس

تبكا.(م6091-281)8هنريك،بسنإ

وعندما.الحديثةالدراماأبيباسمعرف،نرويجيمسرحي

عشرالتاسعالقرنفىالكتابةفيمسيرتهإبسنبدأ

منقليلاتقدمالأوروبيةالدراماكانت،الميلادي

العوأطف،علىتعتمدالتيأو،الميلودراميةالمسرحيات

شخصياتالمحبوكةالمسرحياتوتصور.السخيفةالهزلية

.بالمصادفاتمملوءةوموأقفعرأئسشكلفى

هذهملامحإبسنغير26ادمسرحياتهخلالومن

بالحياةنابضوحوارمتصارعةبشخصياتالقديمةالأشكال

المسائلتناقمقوقصص،مقنعونفسياجتماعيوعرض

المهمة.

التاجروالدهوكان.سكيينفىإبسنولد.حياته

وضععلىأثرالإفلاسأنإلا،المحليالمجتمعفيزعيما

كوخإلىالانتقالعلىوأجبرهاأم،835عامالأسرة

إبسنأصبح،ام484عاموفي.المدينةخارجريفي

إبسنمقالاتمنوكثيرجريمستاد.فيصيدليامساعدا

مع،الأوليةالتجاربهذهمنمستوحاةتكونقدالدرامية

المدمرةوالإثارةالمؤدبالمجتمعنفاقعلىتأكيدهملاحظة

النفس.علىللاعتمادوالحاجةالماضيوعبءالخفيللإثم

عربةالثانيةمسرحيتهبعرضالمسرحيإبسنتاريخبدأ

للمسرحتحريرمديرعملوقد.أم085عامالمحارب

حيثأم،857إلىام851عاممنبيرجينفيالنرويجي

فيالنرويجيكريستيانيالمسرحفنيامديراأصبح

منتزوجام858عاموفي(.ألان)أوسلوكريستيانيا،

حصل.عاطفياأماناإخلاصهامنحهوقدثوريسينسوزانا

،أم864عاموألمانياإيطاليافىللدراسةمنحةعلىإبسن

وقدلإبسنالاختياريالنفىبمثابةالمنحةهذهوكانت

الباقيةروائعهأكثركتبالوقتهذاوفيعاما.27دامت

عامكريستيانياإلىدائمةبصفةعادثم.الانحتى

.أم198

0185الأولىإبسنحياةمرحلةتتكون.مسرحياته

معظمهاويعتمد،الشعريةالدرامامنأساساام873-

براندمثل،الشعبىوالأدبالنرويجيالتاريخعلى

وهيم(1)867بيرجنت،رمزيةمأساةوهيأم()865

خيالية.رواية



كلب،سالابسوأ87

مسرحياتاليومالشهيرةإبسنأعمالأعظمومن

حياتهمنالثانيةالمرحلةفيكتبهاالتيالمنت!كلات

مدينةحياةعنواقعيةدراساتوهىأم(.198أ-)877

فيوجدهأ!ذياوالفسادالخداعإبسنعرضوفيها.صغيرة

مسرحيةأم()987الدميةوبيت،المتوسطةالطبقةمجتمع

التيأم()882والأشباح،المرأةاضطهادعنت!سشف

القيأم()883الشعبوعدوبمللإثمالباهظالثمنتصور

(أم)885المتوحشةوالبطة؟الاجتماعيالقهرقصةتحكي

وهيدا؟والوهمبالحقيقةالمتعلقةمإلاستحقاقاتوتتعامل

ل!جتأضفسيةابالأخطارتتعلة!التيأم(198)جابلر

الاجتماعي.

)2918لإبسنالأخيرةالفترةمسرحياتأعادت

فيفيهاالمبالغال!ضيفةالرمزيةتقديمام(009-

الجانبعنوتكشف،الأوروبيينالكتابأعمال

والصراخباللاوعياهتمامهوخصوصالإبسنالصوفي

الحقبةهذهمسرحياتومن.ذأتهلتحقيقالفردي

ام(بم)598الصغيرالذئبأم(،)398البنائينرئيس

نوقظعندماأم(،)798بوركمانجابرييلجون

أم(.009)الموتى

المسرحية.أيضا:ال!

لاسا،منأصدهأبسولاساكدب.كلبأبسولاسا،

إلاتريرنوعمنكلبابوصفهسابقاعرف.التيبتعاصمة

شعرالكلبولهذا.رياضيغيركلبامصعنفاليومأنه

شمعرهينسدل.بلاطبممسحةشبيهايبدو،طويلكثي!

شاربانأيضاوأ،.وأذنيهعينيهمغطا،لكثافةوجههعلى

منقريبطويلوجسم،الذقنمنطقةفيكثيفوشعر

كان.مؤخرتهفوقالمجعدالريشيذيلهويحمل.الأرض

حوالىارتفاعهأنرغم،للحراسةكلبالاسافييستعمل

البابيحرسكبيركلبهنالكللأسروكان.فقطسم25

منالداخلفيالصغيرأبسوكلبيبقىلينما.الخارحي

بالخطر.الإنذارأجل

حكمذاتومقاطعةسكنيةمنطقةوإيولإيسوم

يعملونسكانهامنوالكثيربإنجلترا،سريفيتقعمحلى

تشمل.نسمة.00066حوافيسكانهاعدد.لندنفي

مسابقاتهناكتقامكانتحيثإبسومالمقاطعةهذه

عامحتىأيولفيالسالغهنريقصربقيوقد.الخيول

المعدنيةبينابيعهاهذهإبسوممدينةاشتهرتوقد.أم067

.الميلاديعشرالسالغالقرنفي

كويخزلازرشرقيجنوبفيصناعيمركزإيسويتش

علىوتقعنسمة73لأ031المدينةسكانعددبأ!شراليا.

في،برزبينغربيجنوبكم04مسافةعلىبرمر،نهر

فيإقليميةمدينةأقدموهي.غنيةتعدينمسطقةوسط

برزبين.خارجالولايةفيصناعيةمنطقةوأهمكوينزلاند.

موطنهكلبلاساأبسو

عاصمةلاسا،الأصلي

التيبت.



97سفيرور،با+ينبشتاإ

تاريخويعودبأستراليا.إبسويشفىقديمةمبانعدةأحدإبسويشنادي

أكبروفيها.مهمةكثيرةصناعاتإبسويتشفيوتوجد

كوينزلاند.حديدلسكك(!ورشمصاب

إبسويتشغربيوشمالغربالممتدةالمنطقةوتمتاز

لوكير،وديانسيماولا،والألبانالزراعةمنتجاتبغنى

وبرزبن.،وفاسيفرن

بإنجلترا.سفولكفيمحليحكمذاتبلدةإدسولمج!

صناعىمركزوهي.نسمة11وه005سكانهاعدديبلغ

وينتج.أورويلنهرمصبرأسفيتقع،مهموتجاري

هندسيةومنتجاتصناعيةأسمدةإبسويتعقصناعيو

وعاش،وولزيالكاردينالالمدينةفيولدوقد.وأقمشة

جينزبره.توماسالرسامفيها

سفولك.:أيضاأنظر

حتىمعروفذريتحتجسيمأثقلالأدسيلون

تقريبا.عشرةفيمضروبةالبروتونكتلةتساوي.كتلتهالان

إلىبسرعةيتفككمستقر،غيرجسيمأبسيلونوجسيم

كهربائية.شحنةأيمنخالوهو،أخفجسيمات

جسيموهو،ميزونطرازمنأبسيلونوجسيمات

جسيمويت!صن.كواركاتتسمىوحداتمنتحكون

مفادالممسمىالمضادونظيرهكواركمنالأبسيلون

الكوأركفإنأبسيلونجسيميتفككوعندما،الكوارك

ونتيجةالاخر.منهماواحدكليحطمالكواركومضاد

أخف.جسيماتوتتكونطاقةتتحررللتحطيم

مأ009عامنحوإلىلمبنى

منفريقأم779عامأبسيلونجسيماكتشف

أنتجواحيث،ليدرمانليونبقيادةالأمريكيينأغيزيائيينا

بيروتوناتخفيفةذريةنوياتصدمطريقعنالجسيمهذا

لدرجةفائقةبسرعةأبسيلونجسيميتفكك.الطاقةعالية

الجسيماتبمراقبةعنهالكشفتموقد.رؤيتهمعهاتصعب

الكبيرةالأبسيلونكتلةوتشير.تفككهعنالناتجةالأخف

سميوقد.الأخرىالكواركاتمنأثقلكواركهأنإلى

ءبالكواركالجديدالكواركهذا

.الكوارك،المضادةا!لادةأيضا:انظر

بار-إبشتاينفيروس.!يروسيار،-إبشثاين

الفيروسهذا.الإنسانتصيبخطيرةأمراضعدةيسبب

عدوىوهيالغددحمىيسبب)كا!3(بالرمزلهيرمزالذي

منبشكليرتبطوهو.المتحدةالولاياتفيمنتشرة

أيضاوالشائعبيركيتلمفومالمسمىالسرطانيةالأشكال

فيوالحنجرةالأنفسرطانأشكالأحدوهوإفريقيا،في

بار،ي.مالبريطانيانالباحثاناكتشفوقد.الصين

إبشتاينوفيروس.أم469عامالفيروسإبشتاينومش!يل

-جلديمرض-تينيا(أو)سعفةالحلأفيروساتمنبار-

البائية.الخليةيسمىالبيضاء،الدمخلايامننوعاويصيب

المتصلةوخاصةالخاطيةالأغشيةفيالفيروسهذايتكاثر

فإنالحلأ،فيروساتجميعفيالحالهووكما.بالحنجرة

السباتطورفيحيايظلقد)!5(بار-إبشتاينفيروس

بعدها.وينشطالجسمداخل



الإبطاء"8

الباحثونربط،العشرينالقرنمنالثمانينياتوفي

المرضوهذاالكبار.يصيببمرضالفيروسهذاالطيون

منالثلاثينياتمنذمتباعدةفتراتعلىاكتشفالذي

مرضاقبلمنتمييزه!ملم،الميلاديالعشرينالقرن

العفلى.والنخاعالدماغالتهاببا!مويعرفمتقلا

الحمى،(،المزمن)التعبالإعياءهىالمرضهذاوأعراض

،والعضلاتالمفاصلآلام،الصداع،الحنجرةالتهاب

تمتدقدالاضطراباتهذهبمالذهنيالتشوش!،ألاكتئاب

الانوحتى.سنينأولشهورتصل،دوريةطويلةزمنيةلفترة

وفيروس.المرضلهذاناجععلاجإلىالتوصليتملم

بالتهابالإصابةفىتساهمعدةفيروساتأحدإبشتاين

.حلافموضوعذاتهاوالحالة.العضلىوالنخاعالدماغ

متميزامرضابوجودهبعديقتنعوالمأطباءهناكإنبل

المعالم.واضح

الغدية.الحمى:أيضاانظر

.القوة)التسارع(بمالحركةالظر:الإطء.

احدترغ!عندما،الحكومةتتخذهإجراءدالإب

ولدالذيالمكانإلىوالعودةالبلادمغادرةعلىالأجانب

لأنهأجنجياالحكومةتبعدوقد.فيهيعيشكانأوفيه،

نأتعتقدلآنهاأومشروعةغيربصورةالبلاددخل

بمصالحالضرريلحققد-الأجنبيةوكذلك-الأجنبي

الشخصهذالأنذلكيحدثوقدما.بطريقةالبلاد

.خطيرةجريمةارتكب

كانالذيالنظامبريطانيافيالمجرمينإبعاد

المستعمراتإلىوأيرلندابريطانيامنالمجرمينلنفيمتبعا،

أم776وأم73.عاميفب!تأستراليا.وخاصةالبريطانية

فيالقطنحقولإلىالمجرمينالبريطانيةالحكومةأرسلت

أمريكا،فىالبريطانيةالمستعمراتفقدبعدولكنأمريكا.

الحكومةوقبلت.مكتظةالبريطانيةالسعجونأصبحت

بإنشاءأوصىالذي،بانكسجوزيفالسيرنصيحة

بأستراليا.،بوتانيخليجعندللعقابمستوطنة

مجرما075يحملكانالذيالأولالأسطولأقلع

،أم787عاممايو13فيبإنجلترا،،بورتسماوثمن

يونيووفي.أم788عاميناير18يوبمبوتانيحليجودخل

0001يحملهورالثانيالاسطولوصلأم097عام

عاموفي.اشحلةهذهأثناءفي2ء.نحومنهمماتمبعد

وكانالمستوطنةإلىالثالثالأسطولوصلأم197

الرحلة.فيماتوامنهم002ولكن،مدان009/1يحمل

بريطانيافيوالإنسانيةالخيردعاةاعترضوقد

تحسينالحكومةفحاوك،الوضعذلكعلى،والمستعمرات

لمولكنها،ذلكاعقبتالتيالأ!عاطيلفيالأوضاع

أطباءتعيينتمعندما،أم81ءعامبعدإلأحقيقةتتحسن

المجرمين.لرعايةبحري!ت

وتولىخدما.ليكونواالمبعدينمعظماالحكومةعينت

أجورالهمودفعواوالملابسبالطعامتزويدهمسادتهم

كانتالحكومةفإنمرضيا،أداؤه!اي!شلموعندما.يسيرة

وهممجموعاتشكلفيغالبايعملونوتجعلهمتعيدهم

وأضربواأخرىجرائمارتكبوافإذا.باسملاسلمقيدون

نورفوكجزيرةفيعقابيةمستوطناتإلىأرسلواأوشنقوا

ارثر.بورتأوماكووريميناءأومورتونخليجإلىأو

وحاول.الأماكنهذهفيقاسيةالسجناءظروفوكانت

يقبضأويموتونماكانواكثيراولكنالفرارمنهماعدد

عليهم.

وأ)مسامحةبطاقاتعلىالمعاقبينمنكثيرحصل

-الأرضبامتلاكأوبالعملبموجبهاسفلهم-مأذونية(

منتظمة.بصورةالسلطاتمراجعةعليهمكانولكن

ويسمى.نفيهممدةأكملواأوسراحهمأطلقهؤلاءوبعض

.المحررونهؤلاء

الانخفاضفيالمستوطنةفيالمجرميننسبةبدأت

ساوثنيوسكانثلثكانأم081عاموفيتدريجيا.

المبعدين،المعاقبينمن-نسمة21).00وعددهم-ويلز

العشر.إلىالنسبةانخفضتأم851عامبحلولولكن

المعاقبين.هؤلاءحقوقإلىالنظرةكدلكتغيرتوقد

إليهمينظرونكانواالمقيصن(منالأحرار)الأغمياءفالأثرياء

الناسبعضأمااجتماعيا.متخلفةدرجةفىأناسابوصفهم

حاولوافقد-ماكووريلاشلانالحاح3مثل-الاخرين

المدالين.هؤل!ءأوضاعتحسين

علىالبريطانيةالحكومةوافقت،أم084عاموفي

،أم848عاموفىويلز.ساوثنيوإلىالنفيإيقاف

الجماهيرقابلتوقد،بالنظامالعملإعادةحاولت

لمميدنيميناءيفيبالهتافاتوراندولفهاشمىسفينتي

النفىواستمر.بالمنفيينمحملتينكانتالأنهماوملبورن

عامحتىحاليا،تسمانياوهيد!ند،ديمنزفانجزيرةإلى

الحكومةاستجابتأم،984عامفيأنهغير.ام852

يعملبأنالغربيةأ!شراليامستوطنيلالتماسالبريطانية

إرسالفيواستمرت.قليلةبأجورعندهمالمعاقبون

عاميبينوفيما.أم868عامحتىهناكإلىمعظمهم

معاقب164!...منأكثروصلأم868و1788

أسترلياإلى2.1...منوأكثرالشرقيةأسترالياإلى

الغربية.

.المنفيونالسجناء؟تاريخأستراليا،:أيضاانظر
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العشب.ترعىهيرفوردأبقار

بقارلأا

أل!نسانويستهلك.أهميةالمزرعةحيواناتأكثرالألقار

هيئةعلىأومشوياأومسلوقاوالعجولالأبقارلحم

أوالأبقارحليبالكثيرونويشرب.سجقأوهامبورجر

كما.والايسكريموالجبنالزبدةتصنيعفييستخدمونه

الأبقاروتعتبر.الأحذيةصناعةفىالأبقارجلودتستخدم

والصابونالأدويةصناعةفىتستخدمالتيللموادمصدرا

للطاقةمصدراالدولبعضفيالأبقاروتستخدموالغراء.

.والحافلاتوالعرباتالمحاريثسحبفيتستخدمحيث

لعددطبقاالأسرةثروةتقدر،العالممناطقبعضوفي

تملكها.التيالأبقار

وأظلافطويلةوذيولكبيرةأجساملهاالأبقار

طعامهاالأبقاروتجتر.قرونالأبقارولبعض،مشقوقق

معدتهامنتسترجعهوتبلعهالطعامتمضغأنفبعد.لهضمه

وهذا.أخرىمرةوتمضغه،أقسامأربعةبهايوجدالتي

ولذلك،الجرةيسمىواحدةمرةبلعهشمالذيالطعام

اجترارا.المضغإعادةعمليةتسمى

وفىالخضراءالمراعيفيوترعىالأبقاروتتجول

وتربى.الريفصمتيكسرماغالباخوارهاو.المسهول

أنواعاهناكأنكما،الحليبأواللحمدلإنتا!عادةالأبقار

العالم،قاراتجميعفيالأبقاروتربىمعا.للغرضينتربى

الحارةالبلدانوفىايسلندا،مثلالباردةالمناطقفيوتعيم!

حيواناتالآبقارأنالهندفيالهندوسويعتقدالهند.مثل

لحومها.يأكلونولايذبحونهاولايعبدونهامقدسة

بعضوفيذكاء.المستألسةالحيواناتأقلالأبقارتعد

مانادراولكنالأبقارعلىمعينةأسماءالناسيطلقالأحيان

بعضمعالحالهوكماالأسماء،لهذهالأبقارتستجيب

كلمةوتعني.والكلابالخيولمثل:الأخرىالحيوانات

الأنثىهيوالبقرة.والعجولوالثيرانالبقر:عادةالأبقار
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أعضاؤهأزيلتثورهووالخصيالذكر.هووالثور

عجلوالذكرعجولا،البقرصغاروتسمى.التناسلية

بالقطيع.ال!بقارمجموعةوتعرفعجلةوالأنثى

أمعلافهاتتبعيمكنالتيالحليبوأبقاراللحموأبقار

نقيةسلالةاسمعليهايطلقالمنشأ،سلالةحتىوأصولها

تاريخدونالذيهوالمسجلوالحيوان.النسبمعروفة

وراثياذلكتوثيقإلىبالإضافةسلالتهونشأةنشأته

أبقاركلولي!ست.التربيةسجلاتطريقعن)سلاليا(

بتسجيليقومونلاالمزارعينفبعض،مسجلةالنقيةالسلالة

بقارهم.أ

الأبقارأجسام

ومعظم.الكاملالنموعندخاصةقويةأجسامللأبقار

ماالأبقاروتزن.أم،5حواليإلىارتفاعهايصلالأبقار

وأكجم009التيرانتزنوقد.كجم09و.004بين

لونهايتراوحالشعرمنطبقةلهالأبقارمنوالكثيرأكثر.

وبرلهالاخروالبعضالأحمر،أووالأبيضالأسودبين

وذإهابالأبقارولمعظم.الألوانهذهمنمتفاوتةبدرجات

خلالماحدإلىوطولآكثافةأكثريصبحقصيرشعر

طويل.شسعرلهاالسلالاتمنوقليلالشتاء.

تحملمنيمكنهاالخشنالطويلجالويأبقاروشعر

هذهنشأتحيثأسكتلندا،فىالبرودةالشديدالطقس

ذيولأيضاوللأبقار.الانمعظمهايربىوحيثالسلالة

.الحشراتلطردتستخدمهاطويلة

الفكمقدمةفى8مشا،32البالغةللأبقار.الأسنان

.العلويالفكمؤخرةفي21ومؤخرتهفي21والسفلى

أسناناتملكلالأنها،العشبقضمتستطئالبقرةولا

العشبتقطيععليهاويتعين.العلويفكهامقدمةفيقاطعة

بوساطةغذاءهاالأبقاروتجتررأسهاتحريكطريقعن

أضراسها.

هوكما،متفرعةوغيرجوفاءالأبقارقرون.القرون

مثلالأخرىالقرونذاتالحيواناتبعضفيالحال

وأجماءتسمىقرونبدونتولدالتيوالأبقار.الغزلان

عددمنالأبقارملاكزادوقد(.القرون)العديمةجلحاء

المزارعونويقوم.الانتخابعمليةطريقعنالجماءالأبقار

إيذاءمنيمنعوهاحتىالأبقارمعظممنالقرونبإزالة

الموادطريقعنالقرونإزالةوتتم.الناسأوالأخرىالأبقار

وفيقطع.آلةأوساخنقضيبطريقعنأوالكيميائية

مناقلالعجلعمريكونعندماالإزالةتتمالحالاتمعظم

أسابيع.ثلاثة

وهذا.أقسامأربعةمنالأبقارمعدةتتكون.المعدة

أفواههاإلىالمبلوعالطعامإرحاعمنيمكنهاالتكوين

هذهمثللهاالتيوالحيوانات.أخرىمرةويبلعليمضغ

وهذه.الحيوانالمجتر،انظر:.المجتراتتسمىالمعدة

الثانيةالمعدة)الكرش(،الأولىالمعدةهيالأربعةالأقسام

الرابعةوالمعدة(التلافيف)أمالثالشةالمعدة)القلنسوة(،

الحقيقية.المعدةوهي)الأنفحة(

فيللحلبحظيرة

معداتبهاللألبانمزرعة

الأبقار،تحل!صحية

التيالهولستينأبقارمثل

يتم.ال!ورةفيتمدو

ثلاجةفيالحليبحفظ

نقلهيتماحتىصهريج

للمعالحة.مصنعإلى
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!حم!ق

التالتةالمعدة

اليلافيف()أم

المفبملثايةص

الإغدسحوة(الأوالمعدة

،ش!ال!

الأمعاء

الرا!ةالمعدة

)الانفحة(

الجزءينإلىأولأالطعاميدخل.تجاويصأربعةمنتتأل!البقرةمعدة

يعودسالذيالطعاممضغالمقرةتعيدثمالأحمر،بالخطالمؤشرين

أكبربحجمالحيوانمعدةكبرت،قد.الأزرقبالخطالمبينالممرحلال

داخلها.الطعامحركةكيفيةلبيانالحقيقيشكلهامن

تمكنهابدرجةأولأطعامهاتمضغالأبقار،تأكلوعندما

داخلإلىالمريءخلالمنالطعامويمر.فقطبلعهمن

منطقةالثانيةوالمعدةالأولىالمعدةوتمثل.الأولىالمعدة

وفي،ويرققالطعاميخلطالمنطقةهذهوفي.كبيرةتخزينية

الموادبتكسيرالدقيقةالكائناتتقومنفسهالوقت

كربوهيدرأتيةموادإلىوتحويلها،المركبةالكربوهيدراتية

المصدرتعدوهذه،والنشوياتالسكرياتمثل،بسيطة

الكائناتتكونكذلك.الحيوانعندللطاقةالرئيسي

المركبة.)ب(فيتاميناتمنوالعديدالبروتينالدقيقة

ترجعهوترقيقه،الصلبالطعامخلطيتمأنوبعد

الجرةهذهويمفئالحيوان.الحيوانفمإلىالمعدةعضلات

الأولىالمعدةإلىالمبلوعةوترحإلجرةويبلعها.أخرىمرة

كي!يائيةتكسيربعمليةالطعاميمرحيثالثانيةوالمعدة

داخلألممفل،إلىوالسوائلالطعامينتقلثمومن.أخرى

ذلكوبعدالماء،معظمامتصاصيتمحيثالثالثةالمعدة

الرابعةالمعدةجدرانوتفرز.الرابعةالمعدةإلىالطعاميدخل

مرةالطعامتهضمالعصاراتوهذه،هضميةعصارات

لأنها،الحقيقيةالمعدةبأنهاالرابعةالمعدةوتوصف.أخرى

معداتبهاتعملالتينفسهابالطريقةكبيرحدإلىتعمل

المعدةمنالطعامينتقلذلكوبعد.المجترةغيرالحيوانات

.والامتصاصالهضماستكماليتمحيثالأمعاءإلى

معلقعضووهوحليبهايحفظضرعللبقرةالفمرع.

وأمامها.الخلفيةالأرجلب،البقرةجسممنيتدلى

البقرةتحلبوعندما.الحليبتحويأقسامأربعةوللضرع

الضرعخارجإلىالحليبانبجاسفىالضغطشسببباليد

يستخدمالبلدانمنالكثيروفى.كبيرةحلماتخلالمن

منالحليبتمتصكهربائيةحلبالاتاليومالمزارعون

اللحموأبقارالحلابة.انظر:وعاء.إلىوتنقلهالبقرةضرع

ضرعمنأصغرضرعلهافقط،لعجولهاالحليبتدرالتي

الحليب.أبقار

اللحمأبقار

منكبيرةمساحاتفياللحمأبقارمعظمترعى

المحاصيل.لزراعةالصالحةغير،المفتوحةالعشبيةالأراضي

بالماشيةمزارعهمتزويدمنالمزارعينالطريقةهذهوتمكن

ومعداتأعلافأوالعمالمنكبيرةأعداداستخدامدون

هذهمثلظلفياللحمأبقاراستيلادويتم.مكلفة

النموسريعةاللحمأبقارمنالسلالاتوهذه،الظروف

ومعأقل،الحليبمنإنتاجهاأنإلاالحليببأبقارمقارنة

أيضاتقدمالألبانمزارعفيالتيوالعجولالثيرانفإنذلك

يتمالذياللحمتوفيرفىتساعدوقداللحممنممتازانوعا

يقلالتيالعجولولحم.الدولمنكثيرفىاستخدامه

لحمأما،العجللحميسمىأشهرثلاثةعنعمرها

ويصنفالبقر.لحميسمىفإنهسناالأكبرالحيوانات

وقطعالشرائحمثل،أقعسامعدةإلىاللحمالقصابون

والكبدوالكلىالقلبأيضاالناسويأكلالشواء.

واللسان(الصعتريةوالغدة)البنكرياسالعجلوبنكرياس

لكردق.وا

السلالاتالرئيسيةاللحمأبقارسلالاتأهمومن

والشارلايوالبراهمانأنجس-الأبردين:الاتيةالعست

.والسمنتال(القرون)عديمةالجماءوالهيرفوردوالهيرفورد

أنجس،اسمعليهايطلقماوغالبا.أنجسالأبردين

هذهنشأتوقدأسود.ولونهاالقرونعديمةحيواناتوهي

تنمووأسكتلندا.شماليمنالمرتفعةالمناطقفيالسلالة

أوزانعند(للتسويقجاهزة)تصبحتكتملوالأبقارهذه

شبيهاشحمهاويبدو.الاخرىالسلالاتمعظممنأقل

منالكثيريفضلهاميزةوهي(باللحم)مختلطابالرخام

نأالماشيةمربيمنالكثيرويعتبر.البقرياللحمفيالناس

أبقارلسلالاتالنموذجيةالسلالةهىالأنجسسلالة

كبيرةليستالأبقارهذهأنيعتقدوناخرينلكن.اللحم

منعددويقومنموها.اكتمالعندوخاصةكافيةبدرجة

كبيرةمعينةبسلالاتالأنج!م!سلالةبتهجينالماشيةمربي

متعددةأنواعمعالتأقلمللأنجسويمكنأكبر.نسللإنتاج

البيئية.الظروفمن

منتطويرهاتم،مختلفةسلالةيعدالأحمروالأنجس

الأبردين-سلالةمنأبقارمنأنتجتحمراء،عجول

فيإلاأنجس-الأبردينسلالةعنتختلفلاوهي.أنجس

فقط.الأحمرلونها

الحارةالمناخاتفيتعيم!أبقاروهى.البراهمان

مسطحوجسممسطحقصيرشعرالأبقارولهذه.الرطبة
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وهذا،الحرارةمنكبيرقدرمنالتخلصفييساعدهاكبير

الرطبة.الحارةالمناطقلظروفملاءمةأكثريجعلها

الأبقارهذهومعظمأكتافها.فوقلحميسناموللبراهمان

وذمنهاوالقليلالأسود،منقريبأوفاغرماديلونذات

صنافمبنالتهجينبوساطةالبراهمانأنتجوقدأحمر.لون

وتوجد.السنامذيالهنديالبقرأيالدربانيمنعديدة

الهند.فيالبراهمانمنومختلفةعديدةسلالات

فينشأتجدا،الحجمكبيرةبيضاءسلالةالشارلاي.

الشارلايإلىالتجاريونالأبقارمنتجوويلجأ.فرنسا

أحجامهابسببالأخرىالسلالاتولينبينهاللتهجين

عجولها.نموولسرعةالوزنالثقيلالقويولتكوينها،الهائلة

منطقةفينسلهاتطورالتيالأبقارالهيرفورد.

ويطلقبيضاء.ووجوهحمراءأجسامولها.بإنجلتراهيرفورد

هيرفوردوأبقارالبيضاء.الوجوهذاتالأبقارغالباعليها

وأسفلوخاصرتهاصدرهافيبيضاءمساحاتأيضالها

ذيلها.طرفنهايةوفيأرجلها

لأنهابمالعشبيةالأراضيفيالهيرفوردأبقاروتعي!

إلىتحتاجوهي.الحرارةدرجاتارتفاعتحملتستطيع

الاحرىالسلالاتتحتاجهاالتيتلكمنكثيراأقلعناية

الحجم.الكبيرة

حدإلىهيرفوردبأبقارشبيهةهىالجماء.الهيرفورد

أبقارمن)النوع(السلالةوهذه.قرونبغيرلكنهاكبير

وقد.مستقلةسلالةبأنهامعروفةأصبحتالهيرفورد

المتحدةبالولاياتأيواولايةفيالسلالةهذهطورت

ديسأوفجمنوارنبوساطةأم009عامالأمريكية

الجماء.هيرفوردأبقاربينالتهجينطريقعنموينز

وتوجدسويسرا.فينشأتالأبقارهذهالسمنتال.

لإنتاجتربىحيثأوروبا،منكثيرةأنحاءفيالسلالةهذه

ويتفاوت.الأثقالجرفىولاستخدامهاوالحليباللحم

والأبيض.الفاغالبنيأوالأحمربينلونها

أخرىعديدةسلالاتتوجد.الأخرىاللحمأبقار

سلالةفهناك.اللحمإنشاجفيالمعستخدمةالأبقارمن

أولأسترالياإلىصدرتوقدإنجلترافيالمعروفةالديفون

سلالاتفهيوالهايلاندالجالويأما.أم826عاممرة

غربىجنوبجالويمنطقةفيالجالويوتربى،أسكتلندية

هجنتوقدجماء.وهيأسودمجعدشعرولهاألعسكتلندا.

هجينلإنتاجالبيضاء،الشورتهورنثيرانمعجالويأبقار

.مزرقرمادي

الأبقارسلالاتمنالعديدالفرنسبنلدىويوجد

بدرجةأصغرالليموزينفسلالة.اللحملإنتاجالخاصة

وذالبنيةقويحيوانوالليموزين،الشارلايمنطفيفة

الثنائيةالأبقارمنسلالةوالنورمنديجدا.قليلشحم

نجسأ-ينبردأ

همانبرا

رلايشا
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فوردهير

(القرون)عديمأجمهيرفورد

سمنتال

وسلالةمعا.واللحمالحليبلإنتاجتستخدمف!؟الغرض

أيضاوتوجد.الفرنسيةالابقارسلالاتاكبرأنجو-المين

السيلارزهماالشائعةالفرنسيةالأبقارسلالاتمنسلالتان

والتارنتيز.

ألمانيا،منالجلبفيهتشملالأخرىوالسلالات

والروماجنولاوالمارشجيناوالشيانيناأيرلندامنوالفرزيان

إفريقيا.جنوبمنوالدريكنسبيرجروالبنسماراإيطاليا،من

مرةأولظهرتوقد،أستراليةسلالةجريومري

منبقرةمعأنجس-أبردينسلالةمنثورتهجيننتيجة

متوسط.حجمذاتجريالمريوأبقار.شورتهورنسلالة

منأبقاربتهجينالأمريكيونالماشيةمربوقاموقد

متعددةسلالاتعلىللحصول،الرئيسيةالسلالات

عامتكساسفيالبيفماسترسلالةطورتوقد،جديدة

والهيرفوردالبراهمانمنهجينوهي،ام809

بقعمعأحمرلونذاتعادةوتكون.والشورتهورن

والانجس،البراهمانمنهجينالبرانجسوأبقاربيضاء.

الأمريكيةالسلالاتومنوجماء.سوداءضخمةوهي

والبراهمان.الشارلايمنهجينوهيالشاربريالأخرى

كوباإلىجيرترودسالسانتاأبقارسلالةصدرتوقد

بقرةمنهجينوهيوأستراليا،الجنوبيةوأمريكا

داكن.أحمرلونوذاتالبراهمانوثورالشورتهورن

طويلةلمسافاتالتنقلجيرتروسالسانتاأبقاروتستطع

المناختحملأيضاوتستطيعوالماء،المرعىإلىللوصول

وقد،معروفةأستراليةسلالةماسترالدراوتوأبقارالحار.

والشورتهورن.البراهمانمنهجينمنالسلالةهذهنشأت

فيإنتاجهابدأوقدللقرادمقاومةالسلالةهذهوتعد

العشرين.القرنمنالثلاثينيات

الحليبأبقار

والجيرسيفرزيان-الهولستاينأبقارسلالاتتعتبر

سلالاتأهممنالبنيةوالسويسريةوالايرشايروالغيرنزي

تنتجفرزيان-الهولستاينسلالةأنإلا.الحليبأبقار

وتدر.الأخرىالسلالاتمنأكثرالحليبمنكميات

ستأوخمسحوالىإلىتمتدفترةالحليبعادةالأبقار

سنحتىالإدرارفييستمرقدبعضهالكن.سنوات

ترسلالإدرارعنالأبقارتتوقفوعندماأكثر.أوالعشرين

لحمها.منليستفادالماشيةسوقإلىعادة

تسمىالتىالأبقارهي.فرزيان-الهولستاين

وبعضها،والأبيضالأسودبإهابهاوتتميزالهولستاينز،

أبيضأوأحمرمنهاوالقليلفقط،أبيضأوأسوديكون

وأجذوعوأفخاذولهاحجما.الحليبأبقارأكبروهي

إلىتتقوسلكنهاالأمامإلىقرونهاوتمتد.عريضةأبدان
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السلالاتمنأكثرحليباالهولستاينبقرةوتنتج.الداخل

السلالاتمنأقلالحليبفيالدهننسبةلكن.الأخرى

.للأخرىا

سلالاتمنطورتقدالهولستاينسلالةتكونوربما

فيفريزلاندمنطقةفيالموجودةوالبيضاءالسوداءالأبقار

هوسشاين-شلزويغفيالأبقارمربوساعدوقدهولندا.

أيضا.السلالةهذهتطويرعلىبألمانيا

والبشبالرماديبينالأبقارهذهلونيتفاوتالجيرسى.

الحمرةإلىالضاربالبنىأو،الصفرةإلىالضاربالفاغ

الجيرسيأبقاروتعتبرتقريبا.أسودبعضهالونيكونوقد

ووجهها،الحجمفيالحليبأبقارسلالاتأصغرمن

وفتحةالجبهةبينماعاديةغيربدرجةقصيرالعريض

الداخل.إلىومعقوفةقصيرةوالقرون،الأنف

منأقلالحليبمنكميةالجيرسيأبقاروتنتج

يحتويحليبهالكن،الأخرىالأردغالرئيسيةالسلالات

إلىالقشدةمنكثيفةوترتمطبقة.دهننسبةأعلىعلى

جيرسيجزيرةوتعد،الجيرسيبقرةحليبس!إناء

لهذهالأصليالموطنالإنجليزيالقنالفيالبريطانيةالصغيرة

الأبقار.مناسحلالة

وإهابها.الجيرسيمنقليلاأكبرأبقارهي.الغيرنزي

بيضاء.بقعوبها،الصفرةإلىضاربفابخبنيبرتقافي

علىابيضحجابعادةويظهر.طويلراسلهاوالغيرنزي

.الأماموإلىأعلىإلىقرونهاوتتقوس.العرلضةجبهتها

منقليلاأكثرالحليبمنكميةالغيرنزيأبقاروتنتج

منأقلنسبةعلىيحتويحليبهاأنإلاالجيرسيأبقار

الجير!ي.أبقاربحليبمقارنةالدهن

جزيرةفيالسلالةهذهمنشأيكونأنالمحتملومن

وقد-مركما-الإنجليزيالقنالشيجزيرةوهيغيرنزي،

اللونالرماديةالنورممديأبقاربتهجينالابقارمربوقام

التيالأبيض-البنياللونذاتالصغيرةالبريتانيبأبقار

فرنسا.منالمتحدةالولاياتإلىأدخلت

وأبيض.بنىأووأبيضأحمرلونهاألقارالايرشاير.

وتعطيتقريبا.اللونأبيضأوأحمربعضهاوالايرشاير

للإعجابمثيرامظهراالبقرةالمعقوشةالطويلةالقرون

الايرشايرإنتاجويأتي.مانوغارقيقلكنه،قويوجسمها

السويسريةالأبقاراإنتاجبينمتوسطةمرتبةفيالحليبمن

والغيرنزي.البنية

فيالتلالالكثيرآيرريفمنالايرشايروتنحدر

منأقوىبنيةذاتوهيأسكتلندا.منالغربىالجنوب

.الهضابذاتالمناطقفيوتعيش،الأخرىالسلالات

بنيلونهاالحليبأبقارمنسلالة.البنيةالسويسرية

تظهروقد.أجنياباللونمشوبرماديأو!ندابنيأوفاغ

فرزيانهولستاين

جيرسى

لونالظهر.امتدادعلىالفاتحةالرماديةالخطوطبعض

والأبقار.الذيلونهايةالقرونأطرأفوكذلكأسودالأنف

الحليبأبقارمعظممنحجماأكبرالبنيةالسويسرية

أعلى.وإلىالأمامإلىالقرونوتمتدال!خرى

بعدالثانيةالمرتبةفيالحليبمنإنتاجهاويأتى

بالموادغنيوهو،نقيأبيضوحليبها.مباشرةالهولستاين

والمعادنالبروتيناتعلىويشتمل،الدهنمنالحاليةالصلبة

حليبهاتجعلالحواصوهذه.اللبنسكرأياللاكتوز،و

تعتبرالهولستاينمثلالبنيةوالسويسرية.الج!تلصناعةممتازا

مرةأولتطويرهاتموقد.الحليبأبقارسلالاتأقدممن

سويسرا.فيشويزولايةفى

منسلالاتعدةتشمل.الأخرىالحليبأبقار

ذاتأبقاروهي.الهولنديالحزأمذاتسلالةمنهاالأبقار
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نزيغير
يرلايرشاا

الوسط.حولاللونأبيضعريضحزاممعأسودلون

يحتويهماتعادلالدهنمنكميةعلىحليبهاويحتوي

ومنهاوالايرشاير.البنيةالسويسريةسلالتيأبقارحليب

صغيرةسلالةوهى،الفرنسيةالكنديةالأبقارسلالةأيضا

أبقاركبيرحدإلىتشبه،داكنبنيلونذاتالحجم

كويبك،مقاطعةفيغالباوتربىوالغيرنزيالجيرسي

الدهن.نسبةفيغنيوحليبها

وهيأيرلندا.منشؤهااللونسوداءسلالةالكريوأبقار

الأرجلذاتالصغيرةدكستر،بأبقاروثيقةصلةذات

نسلهاإنتاجنصفحواليدكسترأبقاروتنتج.القصيرة

لأبقارمشابهايكوننسلهاورلغالدكستر،بأبقارشبيها

الشبيهبلدوجنوعمنشاذةأبقاروالروإلأخيركري،

ولادتها.حالتموتالشاذهالأبقارهذهوعجول،بالكلب

نوعمنأحمر،لونذاتأبقارالأحمروالسندي

.باكستانفيالسندمقاطعةفينشأتوقد،البراهمان

بسلالاتهجنتوقد،البراهمانمنأكثرحليباوتنتج

الحرارةلدرجاتاحتمالآأكثرأبقارعلىللحصولأخرى

العالية.

الغرضثنائيةابقار

بهاالاحتفاظأواللحملإنتاجالأبقاربعضتربيةيمكن

ولهذه.الغرضثنائيةالأبقاروتسمى،الحليبلإنتاج

منتجةأنهابيد،اللحمأبقارخصائصمنالكثيرالحيوانات

للحليب.جيدة

الشورتهورنهي،الغرضالثنائيةالسلالاتوأهم

المزارعينمنالكثيرويربيالجماء.والحمراءالحلوب

هذهوتنتج.فقطاللحملإنتاجالغرضثنائيةالسلالات

وألحومهاتصنيعيمكنالنمو،سريعةعجولآالسلالات

لحوممنأسرعوقتفياللحمإنتاجفيمنهاالاستفادة

.الأخرىاللحمأبقارسلالاتبعض

الحليبمنكبيرةكمياتتنتج.الحلوبالشورتهورن

فيالختصينغيرالمزارعينلدىمفضلةوهي.واللحم

وأبقار.الكبيرةللمدنالحليبإنتاجأواللحمأبقارتسويق

حمراءأوغبراءأوبيضاءأوحمراء،الحلوبالشورتهورن

مرقطة.ءوبيضا

وقدلها.قرونلاحمراءأبقارهيالجماء.الحمراء

لإنتاجالجماءسفولكبأبمارالقرونذاتالنورفوكهجنت

وتوجدالشورتهورنمنحجماأصغروهي.السلالةهذه

أرياففينشأتوقد.الحلوبالشورتهورنمنأقلبأعداد

سانجلترا.وسفولكنورفوك

بهاوالعنايةالأبقاراستيلاد

أفضلبانتخابالأبقارمربويقومالاستيلاد.

مثل،محددةأهدافإلىللوصولوتهجينها،السلالات

نوعيةذاتلحومإنتاجأو،الحليبمنكبيرةكمياتإنتاج

بعضهالنابخالنسلأفضلبتهجينيقومونثمومن،جيدة

المرغوبة.الصفاتذاتالسلالةإلىيتوصلواحتىببعض

وقتفيلتكتملتربىاللحمأبقارفإنالطريقةوبهذه

تركهاعندتجلبهقدمماأكبربربحبيعهايمكنوبذلكمبكر.

عمليةأدتكما.الوقتمنأطولفترةوتعلفلتنمو

الحليبإنتاجفىزيادةإلىوالتربيةالانتخابىالاستيلاد

الدهن.نسبةور!

حواليعمرهايكونعندماعادةالصغيرةالأبقاروتلقح

تسعةالأبقارلدىالحملفترةوتستغرقشهرا.عشرخمسة

الولادةوعند.سنةكلواحداعجلاعادةالأبقاروتلدأشهر.

بعضوفي.كجم45و23بينماعادةالعجليزنقد
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البنيةالسويسرية

الحلوبالشورتهورن

لجماءاءالحمرا

تبلغعندماالتزاوجفىالثيرانوتبدأتوأفا.الأبقارتلدالأحيان

مانشاطهاذروةفيتكونفإنها،ذلكومع.سنةالعمرمن

حليباتنتجأنللبقرةيمكنولا.سنواتوستسنتينعمربين

ولادةوبعد.النشطةالبقرةهذهمثلوتسمىتلد.أنبعدإلا

والبقرةأشهر.عشرةتقاربلمدةحليباالبقرةتعطيالعجل

الجافة.البقرةتسمىحليباتعطيلاالتي

زيادةإلىالأبقارتغذيةطردتىتحسينأدى.التغذية

حيواناتوالأبقار.والحليباللحمإنتاجفيكبيرة

يومىغذائينظاميلىوفيما.بكثرةللطعاممستهلكة

عمره،اللحملإنتاجصغيرثورنمولاستكمال،بهموصى

الرفيعة،الذرةسيلاجأوالذرةمنكجم11:واحدةسنة

المطحونة،الرفيعةالذرةحبوبأوالذرةمنكجم6

الفيتاميناتإضافةمعالصويافولجريشمنكجما.،2

أحدثالأبقارتغذيةفىالمتخصصونويستخدم.والمعادن

عاليتينوكفاءةبسرعةالأبقاروزنلزيادةالعلميةالطرق

إلىالكيميائيةالموأدبعضإضافةويمكن.تكاليفوبأقل

أكثرتأكلأنإلىحفزهابغرضالأبقار)وجبات(عليق

الحيويةالمضاداتأيضاوتضافأكبر.بسرعةتنمووبالتالى

الأبقار.وزنلزيادةللعليق

الأبقارتنتجهالذيوالدهنالحليبكميةزيادةويمكن

الحليببقرةوتأكل.صحيحغذائينظامأتباعطريقعن

منكجم.45،والسيلاجمنكجم41.المتوسطفي

وإضافةوزنها.منكجم45كلمقابلاليومفيالتبن

علفمنأوالحبوبمنكجم.،هتتناولفإنهالذلك

كلوتأكلحليبها.منكجم51.كلمقابلآخرمركز

العلف،منكبيرةكمياتاللحماوأبقارالحليبأبقارمن

لحمإلىالغذاءهذاويتحول،والبرسيمالذرةسيلاجمثل

يشربونه.وحليبالناسيأكله

أكلهابسبببالتسممالأبقارمنالكثيراصيبوأصقد

نبتةتشملالتيالضارةوالأعشابالنباتاتمنمعينةأنواعا

والعائقالترمسنباتاتوبعضالموتوكماسيةالجنون

بمكافحةالأبقارملاكيقومالأحيانبعضوفى)الدلفينيون(.

.الجنوننبتةانظر:.الكيميائياتباستخدامالنباتاتهذه

أحيانا.بالأمراضللإصابةالأبقارتتعرض.الأمراض

مرضوالجمرةمرضتشملخطورةالأكثروالأمراض

ومرض(البطني)ألانتفاخوالحبطالأسودالساق

،الضرعالتهابومرضوالفمالقدمومرضالبروسيلية

ومرضالجمرةمرضعدامامعديةالأمراضهذهوجميع

البقرجنونمرضمثل،الأمراضوبعض.الضرعالتهاب

فقدفقط،قليلةبلدانفييوجدالأبقاريصيبالذي

بمرضالمصابةالأبقارلحومالمتحدةالمملكةفيتسربت

منذ،هناكالسلطاتوبدأتالبشر،طعامإلىالبقرجنون



سلالةمنعجل
أمه.ترضعهالهايلاند

لحمأبقاروالهايلاند

فيأولأتربيتهابدأت

أسكتلندا.

منهائلةأعدادإعدامفي،القرنهذامنالتسعينياتبداية

علىصارمةقيوداالعالمدولأغلبووضعتالأبقار

انظر:.المتحدةالمملكةمنالحيةوالأبقاراللحوماستيراد

ف.مرالبقر،جنون

التربة.طريقعنتنتقلجرثومةتسببهمرضالجمرة

المرضويسبب.الفمطريقعنالحيوانجسموتدخل

وقد،الحليبإدراروقفيسببماوغالباشديدةحمى

.الجمرةانظر:للأبقار.مميتايكون

ماوعادةفتكا.الأكثرالأمراضأحدالسوداءالساق

شهرا،18و6بينعمرهايكونعندماالحيواناتيصيب

.شديدةوحمىالسريعوالتورموالتشنجالعرجيسببوهو

التربةفيجرثومةتنقلهالذيالسوداءالساقومرض

ساعة.48إلى21خلالالموتفىيتسبب

فىالغازاتفيهاتتسببحالة(البطني)الانتفاخالحبط

الحيوانترنحعنهيختجمما)الكرلق(،الأولىالمعدةتضخم

عندالمرضبهذاالأبقارتصابوقد.التنفسفىوضيق

هذهتكونعندماخاصة،المورقةالغضةالمراعيفىرعيها

الحجازيالبرسيممنعاليةنسبةعلىمحتويةالمناطق

عندماالغذاء،تغييريسببوقد.الأخرىالبرسيموأنواع

وقدأيضا.بطونهاانتفاخ،الجوعشديدةالأبقارتكون

مفاجئة.بصورةالأبقارموتإلىالشديدالانتفاخيؤدي

والأعضاءوالضرعاللمفاويةالغدديصيبالبروسيلية

للتغذيةنتيجةالمر!ه!بهذاالأبقاروتصاب.للحيوانالتناسلية

غالباالمصابةوالأبقار.أخرىموادأوالنظيفةغيرالعلائقعلى

.مرض،البروسيليةانظر:.الحملعنتتوقفما

المرضهذاويسبب.فيروسيسببهوالفمالقدممرض

الدولمنالكثيرتسمحولا.الحليبإنتاجمنويقللالعرج
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فيها.المرضهذابانتشارعرفتبلدانمنأبقارباستيراد

والفم.القدممرضانظر:

للمزراعينفادحةخسائريسببمرضالضرعالتهاب

تهاجمجراثيموتسببهالحليبلأبقاربالنسبةخاصة

يجرحعندماجسيماضرراالجراثيموتحدث.الضرع

يصبححينذاك.رطبةباردةلأسطحالتعرضعندأوالضرع

فيانخفاضاالمرضويسببومؤلما.ومنتفخاصلباالضرع

مثلأمراضاالحشراتوتنقل.نوعيتهوفيالحليبإنتاج

وهوالقراديةوالحمىالملاريا،يشبهالذيالأنابلاسموزلر

وتضع.الماشيةقرادةانظر:.الماشيةقرادةتسببهمرض

اليرقاتوتصيبالأبقار.عقبعلىبيضهاالعقبذبابات

الأبقارمربوويقومالجلد.فيثقوباوتحدثالأبقارجسم

.والحشراتالذبابلقتلالحشريةبالمبيداتأبقارهمبرش!

ومضاداتوعقاقيرلقاحاتالبيطريونالأطباءويستخدم

اللحمأبقارمنرئيسيةسلالات

اللونالسلال!

يخ!ررأ*بردينلأا

لبر"قمارا

لالسدئتاا

لشارلايا

لهـيرفوردا

لجماءالهيرفوردا

أسود

إلىفاخ!ر!ادي

تقرلمحئاأسو2

واوأييضأحمر

وأبيضكاغبنى

أصفرالىأييض

وأليضأصصر

وأبيضأحمو

سكملئد!أ

لهندا

يسرأسو

حمسبالمرتبه

الحجم

فرونلا

بحلر!إ

لمتحدةاوريالولاا

،!

!!"*
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،"ولعلاجصحيحةالأبقاربقاءعلىللمساعدةحديثةحيوية

/-*!.الأمراض

*كرو?-.ء!؟!ور"؟.،--.-8-.ع!ء7وتسويقهاالأبقارتربية

العجولوتقضي.الربيعفصلفيالعجولمعظمتولد

مرعىفيأومسورةمراعفىالأدقارمعالصيفالصغار

علامةوضعيتمالأمريكيةالمتحدةالولاياتوفي.مفتوح

لتحديدساخنحديدبوساطةالعجوأ!معظمعلى)وسم(

!كلي.العجولتفطمالخريفوفىملكيتها.

العجولالماشيةمربوأوالمزارعونيبيع.التسمينأبقار

التىالعجولوهذهالمسمنين.اوالمزارعينإلىالمفطومة

التسمين.حظائرفيبهاالعنايةتتم،التسمينبأبقارتعرف

الأبقارفيهاتغذى،مسيجةمنطقةالتسمينوحطرة

.للسوقد!عدادهاخاصةبعلائق

مباشرةعجولهمأحياناالماشيةومربوالمزارعونويرسل

-.كاالمزارعونيقوموقد.للمسمخينبيعهامنبدلاالأسواقإلى

!ور!برعكا+لدلآبعنايةمختارةسوقمنالتسمينأبقاربشراءبدورهم

!7!؟?-ح+ص!صس*-أبقاربتغذيةعادةالمزارعويقوم.الماشيةمربيمنشرائهامن

7:342ضلمكأك!بر!،لأ!7المزارعيقوميوما.42.و021بينتتراوحلمدةالتسيم

ء3؟ص!س!كاكاص7كاص3؟للحصولمواتيةالأسواقتكونعندماالأبقارببيعغالبا

!؟1"عس:3!*لأ!لأعرو!!-!مم!بخيللذبشجاهزاعادةالثورويكون،ممكنربحأعلىعلى

!صى!"لأ3ء؟فيلا3".لأ3عءكلنموويكتملشهرا.02إلى15منعمرهيصلعندما

كا!73!كالإس-لأووبملأ!"؟!تبلبمالماشيةمنالكثيرلكن،ثلاثأوسنتينبعدالأبقار

-س---وءءتأ.007.مكتملةتعتبرولهذاأضضيجاسنقبلالمناسبالوزن

الوردسكسبهابعنايهمشماهاعديهالابماركلالعل!حطيرهدى

لتسمينأ،لعاوسيلةالحظائروهده.المرعىفىطليقةرعتا!مممايسرعبخ،بهمص!اتالابقاروتربيةبإنتاجالمزارعونيقوموقد

ودبحها.!لهاقبلالأبقارأبقارشراءلهمالأربحمنأنيجدونمنهمالكثيرلكن

العلفإنتاجفىالخاصةمزارعهموامعتخدام،التسمين

(.العشبعلى)مسمنةحيواناتأنهاعلىيبيعونهاوالذرةالدريستشملاللحمأبقاروعلائقلتغذيتها.

بالحبوب-أيضابالعشب-المسمنةالأبقاربعضوتتغذىالتسم!توماشية.الحبوبمنالثانويةوالمنتجاتوالتبن

للذبحالعجولتباعوقدتجؤ.أنقبلعديدةلأسابيع.اليومفيكجم5.1-أبمعدلالوزنفيتزيدأنيمكنها

غيرالمزارعأرضكانتإذاأفضلمراعفيلترعىأومبكرابعضفيالمزارعونيقوم.بالعشبتتغذىالتىالأبقار

الماشية.لتجهيزالمناسبةالأعلافلزراعةصالحةثممشتينأوسنةلمدة،بالعشبأبقارهمبتغذيةالأحيان

الحليبأبقارمنرئيسيةسلالاتخمس

نج!الهولستاينالغيرنزىالبيةالسويسريةالجيرسيالآيرشايرالسلالة

منقطوأبيضأسودفاغبني،برتقاليمشوبرماديداكنإلىرماديشيأوأحمراللوفي

الصفرةإلييميلبالمبمىأوالصعرةإلىيميلأرقطوأييض

ارقطوأبيضبالحمرةمشوببنى

هولنداعيرنزيجزيرةسويسرأجيرسىحزيرةأسكتلنداا!لنشأ

3524بالحجمالمرتبة

3،ء0.42.50.48.4النموذجيةالمئويةالنسبة

الحليبفيللدهن

كجم6،،86كجم168.4كجم3،8.5كجم42824ءكجم/1،3الحليبمنالسنويالإنتاج
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فيحياتهاالحليبأبقارمعظمتقضي.الحليبأبقار

قليلةالأبقارمنالمولودةالعجولوترسل.واحدةمضرعة

يكونعندماوذلكللحمها،لتذبحالسوقإلىالحليب

هذهتكونأنالمحتملمنإذ.فقطأسابيععدةعمرها

ترسلكذلك.الحليبإنتاجمنخفضةأمهاتهامثلالعجول

للحمها.لتذبحالسوقإلىالذكورالعجولمعظم

العجولبإناثالاحتفاظعلىالحليبمنتجوويحرص

القطيع.تغييرعندليستخدموهاالأبقار،أفضسلمنالمولودة

ترسلاقتصاديبشكلالحليبمنالبقرةإنتاجيقلوعندما

أبقارمنالنوعهذاوينتجللذب.وتباعالماشيةسوقإلى

متدنية.نوعيةذاتلحوماالحليب

بعرضالأبقارملاكبعضيقوم.العرصأبقار

الجوائز.علىالحصولبغرض،المعارضفىحيواناتهم

كبيرجسملهايكونالجائزةعلىتحصلالتيالحليبوبقرة

النمو.مكتملضرجولها،والأرجلالأقدأمقويةوتكون

طويلايكونالازرقالشريطعلىالحاصلاللحموحيوان

أبقارتجهيزفىالعارضونويبدأ.متماسكقويجسمذا

الحيواناتوتغذى.مباشرةالعجولفطامعقبالعرض

.الغرضلهذاجيداوإعدادهاتدريبهاويتمبعناية

العالمأنحاءبعضفيالمزارعونيزالما.المتنقلةالأبقار

يممتنقلينللأبقار،المتنقلةالتربيةفيالقديمةالعادةيتبعون

الأبقارإنتاجفيالرائدةالأقطار

...............الهمد

............البرازيل

""02035153.

،.......الأمريكيةالمتحدةالولايات

"......الصين

28ر0007146

00.060202روسيا

.....الأرجنتين

،..المكسيك

"..إثيوليا

..كولومبيا

ة"226"""أ!شراليا

.المتحدةللأمالتالعةالفاوسظكمةالمصدر.-3991لعامالأرقام

الماسايقبيلةذلكومثالوالماء.المرعىعنبحثاقطعانهم

المتنقلةالجماعةمعالمتحركالقطعيكونوقدكينيا.في

الأهميةفإنللثراءعلامةهىالأبقارأنوبماجدا.كبيرا

النوعية.علىتتركزمماأكثرالكميةعلىعادةتتركز

العربىالوطنفيالأبقار

حيثالجغرافيةطبيعتهافيجدامتبايخةالعربيةالبلاد

وإفريقيا.آسياقارتيفيشاسعةمساحاتتغطيإنها

أراضيها،في،كبيرةنسبةتمثلالصحراويةالجافةوالمناطق

الحيواناتوتربيةفالرعي.للمرعىإلاتصلحلالذلكفهي

يتجزألاجزء(والألبان)اللحوممنتجاتهامنوالاستفادة

نأنجدولذلك،العربيةالبلادوقبائلسكانحياةمن

معظماقتصادفيالأساسيةالدعاماتمنالحيوانيالإنتاج

والبيئيةالجغرافيةللاختلافاتونتيجة.العربيةالبلدان

سكانبتربيتهايقومالتيالحيواناتأنواعكذلكتختلف

العربي.الوطنفيمنطقةكل

عصورإلىالعربيةالبلادفىالأبقارتربيةيرحباريخ

وجدتفقد،المنطقةفيقامتالتيالحضاراتقدمقديمة

التيوالأحافيرمصرفراعنةمخلفاتفيالأبقارآثار

استخداماتأيضاالرسوماتوبينتالمنطقةفيوجدت

فىمنهاالاستفادةوكذلكواللحومالألبانإنتاجفيالأبقار

القرانجاءفقدالشاممنطقةفيأما.الزراعةفيالعمل

،البقرةسورةفىإممرأئيلبنيلبقرةالبليغبالوصفالكريم

وحالها.ولونهاشكلهامبينا

اختلفتفقدأيضاالجغرافيةالمناطقتباينوبسبب

وأساليبطرقوكذلكمنطقةكلفيالأبقارسلالات

الإنتاجقليلةالمحليةأوالبلديةالأبقاروسلالاتتربيتها.

العربيةجمئالأقطارأننجدولذلك،الحليبأوللحوم

الحليبإنتاجفيعالمياالمشهورةالسلالاتلاستيراداتجهت

بعدخاصةالمحليةسلالاتهانسللتحسيناللحومأو

عمليةيسرتالتىالصناعيالتلقيحطرقاستخدام

الطرق-أيضا-الأقطارهذهاستخدمتوقد.التهجين

تستخدمالتيالكبيرةالمزارعفأنشأتالأبقارلتربيةالحديثة

التربية.فيالعلميةالأساليبأحدث

المحليةاسملالاتلبعضوصفعلىالمقالةهذهتشتمل

العربية.البلادفيالختلفةالجغرافيةالمناطقفيالبلديةأو

شركاتقامق.السعوديةالعربيةالمملكةفيالأبقار

وأالأبىنإنتاجفيوالمتخصصةالكبيرةالخاصالقطاع

سخيبتشجئودعم،السعوديةالعربيةالمملكةفياللحوم

فيالمتخصصمةالمزارعمنالعديدبإنشاء،الحكومةقبلمن

012حوالىأبقارمنترعاهماعددفبلغ.الألبانإنتاج

الفريزيان:مثلالعالميةالسلالاتأفضلمنرأسآلاف
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الطرقبأفضلمزودةمزارعفيوتربىوغيرهما،والجيرسي

الأبقار.تربيةمجالفىوالعلميةالتقنية

سلالاتمجموعةمنخليطهىمصر.فيالأبقار

التكوينضخمةوالإفريقيةالسنامذاتالهنديةالسلالةمثل

حديئاالصملالاتهذهاختلطتوكذلك،والعظام

الأوروبية.بالسلالات

يغلبأنهرغمألوانها،فيالمصريةالأبقارتختلف

وأالقرونعديمةونجدها،الرملىالأصفراللونعليها

إنتاجامنهاأكثرعملحيواناتوهي،صغيرةقرونذات

علىوجلدصبرذاتلذلكوهى؟اللحومأوللحليب

علىالعرفجرى.الطبعوهادئةالقيادوسلسةالعمل

الدمياطيومثلمختلفةبأسماءالمصريةال!بقارتسمية

،المنزلاويووالبحيريالمعيديوالبلديأوالمنوفي

سلالةتوجدلاإذالمفهومبالمعنىسلالاتليستوهى

المصريةالسلالاتتقسيمويمكن.خليطهىوإنمانقية

التالية:ال!قسامإلى

حجماالأبقارأقلتعتبرالقسمهذاأبقار.الدملاطي

-العامفىرطل0004-مرتفعايعتبرالحليبمنوإنتاجها

نإإلامصرفيالأولىالحليبأبقاروهى%5الدهنونسبة

قليل.عددها

أكبرفهىالأولىالعملأبقارهى.البلديأوالمنوفي

للحليب.إدراراوأقلالدمياطيمنحجما

وهيالقبليأ!جهاأبقارالاسمبهذاتسمى.الصعيدي

إدرارهاأنرغمللتسمينقابلةأنهاويعتقدالحجمصغيرة

جيدا.يعتبرللحليب

تصلحولاالغذاءلقلةهزيلةدائماوهى.الصحراوي

الحليب.إنتاخأوللعمل

عدداالمزارعيمتلكحيثفرادىمصرفيالأبقارتربى

مراعىتصلحالتىالأراضيندرةبسببوذلكقليلا

.للحيوانات

مثل:متعددةسلالاتتشمل.السودانفيالأبقار

النيليةوالأبقارالبقارةوأبقارالبطانةوابقارالكنانةأبقار

أمبرارووأبقارالنويروأبقاروالمورلالتبوساقبائلوأبقار

والفلاشي.

الأزرقالنيلمنطقةفىالأبقارهذهتربى.الكنانةأبقار

كبيرةإحداهامجموعتانمنهاوتوجدالسودانوأواسط

رماديعمومالونهاالكنانةوأبقار.صغيرةوالأخرىالحجم

الأبقارشعر.الأطرافناحيةغامقاويكونفضيوأبيض

ولكن،سناموالذكورللإناث.رقيقوالجلدوقصيردقيق

الحليب،ماشيةمنالكنانةأبقاروتعتبرأكبر،الذكورسنام

052لمدةالحليبمنرطل0005-0003تعصفهي

.%5دهنوبنسبةيوما

أبقارسلالةمعالسلالةهذهتتشابه.البطانةأبقار

أحمرالبطانةأبقارلونإنإلاالحجمفيوتماثلهاالكنانة

أدلةتوجدلاولكنواحدةسلالةإلىينتميانأنهماويعتقد

اللونوحمراءالقرونقصيرةالأبقاركذلك،وقاطعةكافية

مزدوجةأبقاروهيالسودانأواسطفيالأبقارهذهوتربى

(.واللحوم)الحليبالاستخدام

فيصغيرةمجموعاتفىوالبطانةالكنانةأبقارتربى

كبيرةمجموعاتفيتكونغالئاولكنهافرادىأوالمزارع

الرعى.علىمعتمدةوقطعان

منطقةفىالأبقارهذهتربى.والمورلالتبوساأبقار

ماشيةوهيالعسودانجنوبفيالنيلوأعاليالاستوائية

الرعايةطرقوتختلف.متنقلةاو،مستقرةغيرقبائلتملكها

فيالأبقارتربى.قبيلةكلعندالحيوانتربيةوأساليب

والجاهللثروةدليلاالقبائلزعماءويعتبرهاكبيرةقطعان

هذه.وغيرهالزواجمثلالخاصةمناسباتهمافيويتبادلونها

والسنام،الطولمتوسطةوقرونهاطويلجسمذاتالأبقار

معظم.الكتففوقمنهأكثرالرقبةآخرفىويوجددهنى

بيضاء.بقعذاتسوداءأبقارأيضاوتوجدفاغلونهاالأبقار

الحليبمنإنتاجهاأنعلىالتقاريروبعضالأبحاثوتدل

قدرهحليبموسمفيلتر0001إلى009بينيتراوح

يوما.552

أعاليفىوتربىجيدةلحمأبقار.النيليةالنويرأبقار

الأطراففيكبيرةأجزاءفىوسوداءاللونبنيةوهى،النيل

كبير.وسناممتوسطةقرونولها،اللونأبيضواشأس

محترفونماشيةرعاةفهمالسودأنغربفىالبقارةأما

أعاليمنطقةفيالغنيةالمراعيإلىرحلةفيالأبقارويتبعون

غربوسطفيمنطقتهمفيالجفافموسمفيالنيل

!حسولأ

شرقيشمال،السودانفيأبقارهممعاللتقلةالقطعانأصحاب

والعشب.الماءعنلحتاالبدويتنقلإدرلمحقيا.
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موسمفيبقطعانهمالشمالإلىيعودونثم،السودان

يستفادالبقارةأبقار.منطقتهمفيالمرعىوتوافرالحريف

ويستخدمونها،واللحومومشتقاتهالحليبإنتاجفىمنها

ذاتوهي.للمرعىطلباترحالهمأثناءأمتعتهمنقلفي

.كبيرةقرون

الأبقارمنمنحدرةالليبيةالأبقارليبيا.ديالأبقار

ولونهاالحجموصغيرةالقرونقصيرةوهيالسنامعديمة

ناعمالشعروالأحمر.الفاغوالبنيالأسودبينلمجراوح

الأبقارخشنا.الشعريكونالشتاءوفي،الصيففيولامع

غالبابلكبيرةأعدادأومجموعاتفيتربىلاليبيافى

الليبيالمزارعيمتلكحيثالأعرابعندفرديةبحالةتربى

الأبقار.منرأسينإلىرأسبينما

يسودوالجزائر.المغربيةوالمملكةتونسفيالأبقار

لونهايختلفوالتيالأطلسيجبالأبقارنوعغالبافيها

ولونهااللونرماديةوتونسالجزائرفيفهيالمنطقةحمسب

فيأما.والأرجلوالرأسوالعنقالأكتافعندغامق

وكذلكقصيروشعرهااللونداكنةفهيالمغربيةالمملكة

للحليب،الإدرارجيدةوهي.سنامبهايوجدولا.القرون

الدهنونسبةالجزائرفييومياحليبلترات8تعطيفهي

المملكةفيإنتاجهاأما.للولادةالتاليينالشهرينخلال4%

فيتنتجهعمامرتفعوهواليومفىلترا12فيببئالمغربية

الجزائر.

ذواتأيالتريبو،نوعمنموريتانيا.فيالأبقار

فيالذكوروتستخدموالمورالبلهوسلالاتهاوأهم،السنام

قليلالحليبمنإنتاجهاوالإناث.العملوفياللحومإنتاج

نسبةالسكانحاجةعنتفيضالمنتجالحليبكميةإنإلا

علىالأبقارتربيةوتعتمد.السكانوقلةالأبقارعددلكثرة

نهرحولموريتانيافيالعامطوالالمتوافرةالطيعيةالمراعي

.السنغال

السنامذاتالتريبونوعمن.الصومالفيالأبقار

أهمهاومن،الحارةالمناطقفىالأبقارسلالاتشأنشأنها

تكونوأحياناالأبيضإلىيميلالأبقارلونالجيدو.أبقار

واللحومللحليبالاستخداممتعددةوهياللونغامقة

0012حواليالحليبمنالإناثإنتاجومتوسط.والعمل

أقلوهي-الأخرىالسلالةأماالحليبموسمفيرطل

فىاللحوملإنتاجأساساوتربىالبورانأبقارفهي-انتشارا

أثيوبيا.وجنوبيالصومالشمال

مثلالأبقارسلالاتبعضتوجد.العراقفىالأبقار

فروقوتوجد،والبلديوالكرديالشرابيوالرستاجي

السنامووجودالحجمحيثمنالسلالاتهذهكلبين

حليباتدرالشماليةالجبليةالمناطقأبقار.القرونوشكل

قصيرةوأرجلهاالحجممتوسطةوهيجيداوتنئطما

العربيالوطنفيالأبقارعددإجمالي

لأبقاراعددلدولةا

22)7".،...نالسودا

622،3،"""مصر

000،429/2المغرب

0002005،1للصوماا

000،064،1ئرلجزاا

لمأ02"،...العراق

1)006321"اليمن

3000.1"""موريتانيا

077،"..سوريا

000،965تونس

012و..،السعوديةالعربيةالمملكة

ا!"،...جيبوتي

214لأ"""عمان

2135"""ليبيا

772"..لبنان

58لأ...المتحدةالعربيةالإمارات

04ر...لأردنا

000،61لبحرينا

21لأ.""لكويتا

211"".قطر

لم3"..غزةقطاع

.المتحدةللأمالتالعةالفاوسظمةاسصدر:.أم399عامإحصاء

فلهاوالجنوبيةالمتوسطةالألويةفيالمنتشرةالأبقارأما.قوية

ولهاالاسيويالأحمرالزيبوسلالةمنوهيصغيرسنام

العراقيةالأبقارمنويستفاد.طويلةوأرجلهاقصيرةقرون

الزراعيةالأعمالفيوتستخدم،واللحمالحليبإنتاجفي

وبعضهاصغيرةمجموعاتوفيفرادىوتربى،الختلفة

الشمالية.الأقاليممراعيفييربى

هيسلالاتثلاثتشملسوريا.فيالابقار

جميعهاوهيوالعكشي،والجولاني)الشامي(البلدي

بالرأسيشتهرالذيالاسيويالأصلمنمنحدرة

الشامىالبقرسلالة.المستقيمةالعريضةوالجبهةالقصير

الشاميةوالأبقارقليلا،مقعرةوالجبهةقصيرةبقرونتتميز

مناسبةغيرأنهاإلاضخمةوعظامهاالحجمكبيرة

لمموريا،منطقةفىالأولىالحليببقرةوهيللتسمين

يوما.028فيلتر0035إلى0025بينماوتنتج

حمصحولالواقعةالمنطقةفىالسلالةهذهوتربى

الرطوبةتتوفرحيثقطنامثلالشماليةوالمنطقةوحماة

إدرارهاعلوإلىممايؤديالأخضرالغنيوالمرعى

المرعىفقيرةالجافةالمناطقالأبقارهذهتلائملا.للحليب

للعمل.تصلحولاوالعلف
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سوريافيعدداالأبقارأكثرهوالعكشيالبقر

الأبقارمجموعمن8%0-75نحونسبتهوتصل

فقيرةالجافةالمناطقفىالعيمقتتحملسلالةوهو،هناك

للحليبالإدرارقلي!لذلكوهوالغذاء.وقليلةالمرعى

للعمليصلحولااللحوموإنتاجللتسمينيصلجعولكنه

حجمه.لصغر

العكشيالبقرسلالةبينهجينأنهيعتقدالجولانىالبقر

بينوسطالإنتاجيةصفاتهفإنولذلك()الشاميوالبلدي

وتتحملالجافةالمناطقتصبفيالسلالةوهذه.السلالتين

وتصلحقليلاحليباتدروإناثهاالمرعىوسوءالعلفقلة

للعمل.الذكور

تاريخيةنبذة

بس.جنسإلىالأوروبيةالأبقارتنتمى.الأولىالأبقار

بس:صنفينمنالحديثةالسلالاتانحدرتوقد

تورولر،وبسالسنامذاتآسياأبقاروهي،إنديكس

البرية.أوروباأبقاروهي

وتظهر.السنينآلافمنذالأبقارالإنسانربىوقد

تجرثيراناالمصريينقدماءمقابرفىنحتتالتيالرسومات

منوقتفيالماشسيةمربووكان.الحبوبوتطحنالمحاريث

عنتبحثوهيلاحرمكانمنقطعانهميتبعونالأوقات

القطعانأصحاببعضاستقربعدوفيما.لتقتاتهالعشب

بالحبوبأبقارهميغذونوكانواوأحد.مكانفيوأسرهم

العشب.إلىبالإضافة

الأبقاروتعتبربالهسدحيبورفىالقديمالبحيرةقصربجانبتمربقرة

بحرية.بالتجوللهاويسجحالهمد،!ىمقدسةحيوالات

عملحيوأناتالأبقاراستخدمت.التربيةبداية

وكان.واللحمالحليبلإنتاجأيضاتستخدموكانت

بدأوبالتدريج.الثلاثةالأغراضيؤدينفسهالحيوان

لإنتاجأولحمهاأجلمنالأبقارتربيةفىالإنسان

فىعاش!مزأرعوهو،بيكولروبرتوكان.الحليب

فىالحديثةالوقاستخدممنأولبإنجلترا،ليسترثعاير

القرنأواخرفىأبقارهتحسينفىبدأوقد.الماشيةتربية

باسمتعرفالأبقارمنسلالةوالمشخدمعشر.الثامن

كمياتتنتجأبقارعلىالحصولوحاول،القرنطويلة

اللحم.منأكبر

ونصفبليونحواليالعالمفىيوجد.العالميالإنتاج

الجنوبيةأمريكافيويربى.والحليباللحمأبقارمنالبليون

بينالثانيةالمرتبةفىآسياوتأتيتقريبا.العالمأبقارربع

الأبقار.عددفيالقارات

بالدولمقارنةالأبقارمنعددأكبرأ!ندأفيويوحد

وهو،التغذيةلمموءيعانيأبقارهامنالكثيرلكن.الأخرى

اللحمعلىالطلبفإنكذلك.قليلةعمليةقيمةذوأيضا

مقدسا.حيواناالبقرةيعتبرونالكثيرينلأن،قليلالهندفي

تشملالأبقارمنكبيرةأعدادبهااكتيالأخرىوالدول

)سابقا(السوفييتىوالاتحاد،والبرازيل،الأرجنتين

الأمريكية.المتحدةوالولايات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الأبقارأنواع

الكوبرايموسلحااثور،إلياك

الفلبيميالحاموسالتور

الماءحاموسالمسكثور

الأمرافوالأوبئة

الحبطوالم!القدممرض

السبريةالذبابةالروسيلية

البقريالطاعوددبابة،تسىالتسى

مرض،الشعاعىالفطارالحيوالىجرب

المعفةلحمرةا

عةلصناا

ارراعةالموالشيتربيةوتصنيعهالحلي!إنتاج

المواشياللحومتصنيعالاستيلاد

المنتجات

المقرلحمالزلدةالجر

العجللحمالجيلاي!الجسير

الودكالحلي!المدلوغالجلد

صلةذاتأخرىمقالات

الحيوادالمجتر،البقرراعيهرمود،إص!إيدي

المرعىالقردالحوا!رذوات
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الموضوععرعنا

الأبقارأجسام-أ

لمعدةا-جالأ!شان-أ

الضرع-دالقرون-!

للحمابقارأ-2

الجماءالهيرفوردهـ-أنجس-ي!لأردا

لسمنتالاونهماالبرا-!

الأحرىاللحمأبقار-رالشارلايج

الهيرفورد-د

الحليببقارأ-3

يرلآيرشاا-ددفرزياينالهولستا-أ

البنيةالسويسريةهـالجيرسي-ب

الأخرىالحليبأبقاروالغيرلزي-خ!

العرضثنائيةأبقار-4

الجماءالحمراء-بالحلوبالشورتهورن

بهاوالعنايةالألقاراستيلاد

الأمراض-جالا!شيلاد-أ

التغذية-!

وتسويقهاالأبقارتربية-6

العرضبقارأدالتسمينأبقار-أ

المتسقلةالأبقارهـ-بالعشبتتغذىالتيالألقارب

أبقارالحليبج

العربي.الوطنفيالابقار-7

السعوديةالعربيةالمملكةفيالابقار-أ

مصرفيالأبقارب-

السودانفيالأبقارج

ليبيافيالألقارد

والحزائرالمغربيةوالمملكةتوس!فىالأبقارهـ

مورشكانيافيالألقار-و

الصومالفيالأدقارز

العراقفيالأبقارخ

سوريافيالأبقارط

تاريخية.نبذة-8

أ

-2

3

4

ه

-6

-7

-8

9

الجماء؟الأبقارما

اللحم؟أبقاراستيلادأجلم!الألقارمربويفعلماذا

التهج!ت؟عملياتفيالشارلايأبقاراستحدامشاعلماذا

العالم؟فيللأبقارالتقريبيالعددما

الهولستاين؟أدقارتمييزيمكنكيف

دائما؟مسجلةهىوهل.النقيةالتربيةسلالاتما

؟عادةالحليبإنتاجفيحلالهاالألقارتستمرالتىالمدةما

العربي؟الوطنفىالابقارمنعددأكبريمتلكالذيالقطرما

وتونس.وسوريامصرليالأبقارسلالاتأشهرأذكر

قديمإغريقيطبيب.م(.ق38؟0-46؟0)ألقراط

لمدةظل،.اليونانيةكوسجزيرةفيالطبزأولمشهور،

القديم.الطبفىشهرةالأطباءأكثر،موتهبعدطويلة

مؤلفا08منيقربمانتيجةالأرجحعلىشهرتهوتأتي

الإسكندريةمكتبةمنجزءاصارت،المؤلفمجهولةطبيا

الأعمالهذهنسبتوقدتقريبا.الميلادقبل002عامبعد

المجموعةباسمالباحثينبينتعرف،وصارتأبقراطإلى

مؤلفأيأنإثباتيمكنلاذلكومع.الكاملةالأبقراطية

بالفعل.أبقراطكتبهقدالأبقراطيةالمؤلفاتهذهمن

اللقبهذانبعوقد.الطببأبيعادةأبقراطيلقب

القرنينأثناءعاشكبير،طبيبوهو،جالينوسكتاباتمن

وخبرةحياةأنجالينوسواعتقد.الميلاديينوالثالثالثاني

جزم،المثالسبيلوعلى.الطبفيماأفضلتمثلأبقراط

بأن،الإنسانطبيعةالمسماةإليهالمنسوبةالرسالةفيأبقراط

،الدم:الجسمفيأخلاطأربعةاتزانعدميسببهالمرض

جميعفيألاعتقادهذاوساد.البلغمالصفراء،السوداء،

عشر.التاسعالقرنأواخرحتىبالمرضالحاصةالنظريات

نموذجاأبقراطقسمتقديمفىجالينوسإلىالفضلويرجع

تخرجهم،عند،الطبطلابومازال.الطبلمهنةأخلاقيا

فقد.أبقراطقسمنصغرارعلىيصاغقسمايقسمون

للطبالأولالعالمىالمؤتمرأقرهالذيالطبيالقسمنص

هي:للقسمصيغةعلىالإسلامى

اللهأراقبأنالعطمباللهأقسم.الرحيمالرحمنا!بسم"!

كلفيأدوارها،كالةفيالإنسانحياةأصونوأن.مهنتىفي

الموتمناستنقاذهافيوسعىداذلأ،والأحوالالظرود

وأستر،كرامتهمللناسأحفظوأن،والقلقوالألموالمرض

وسائلمنالدوامعلىأكونوأد.سرهموأكتم،عوراتهم

الصالحوالبعيد،للقريبالطبيةرعايتيباذلأالله،رحمة

العلم،طلبعلىأثابروأنوالعدو.والصديق،والطالع

منوأعلم،علمميم!أوقروأن.لأذاهلاالإنسانلنمعأسحره

البرنطاقفيالطبيةالمهنةفيزميللكلأخاوأكون،يصعردي

سريفىإيمانىمصداقحياتيتكودوأن.والتقوى

علىوالله.والمؤمنينورموداللهأماميشيننىممانقيا،وعلانيتى

شهيد?أقولما

منالكثيرألمماليبالأبقراطىالطبتحدىوقد

فيوالشعوذةالسحريستخدمونكانواالذينالأطباء،

ولذا،طبيعيةأسبائاللأمراضأنأوضحفقد.المرضعلاج

أجسامعمللطيعةطبقاوعلاجهادراستهايمكن

متمرسلطيبيمكنالأبقراطىالطبظلوفي.الكائنات

الكتاباتمنالمكتسبةمعرفتهخلالمنالمرضيعالجأن

هذاعلىيقومالحديثالطبومازال،الخبرةأو،الطبية

.لافتراضا

اليقين-وجهعلى-عنهافالمعروف،أبقراطحياةأما

الطبية،وخبراتهمولدهبشأنالمزعومةالحقائقوتعزى،قليل

الدليلعلىتعتمدمماأكثرالألمماطيرأوالحرافاتإلىوموته

التي،أبقراطحاةهيعنهمعروفةسيرةوأقدم.الحسي
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الكتابهذاونشر.رومانىطبيبوهوسورانوس،كتبها

منعام004منأكثربعدأيتقريئا،ميلادية001عام

.أبقراطوفاة

أبقراطقسم

وحميعوباكياوهيحياوأسحليبيوسأبولوا!ميصلاأقسم

قدرتىقدرألفدسو!صبألي،وأشهدهموالرلاتالأربابا

الديذلكأحعلوأدالعهد.وهداالقسمهذاواجتهادي

مشاركاحياتىأعيمقوأن،ألويصرلة!يالف!هداعلممى

مافي،منلصيماأعطيهأنالمالأإحاحةفيصمارواذا،إ!اه

إحواىإلىكمص!إتيتماماذريتهإلىالاعتبارلع!!أنظروأد

مقال!،دود-لعلمهليرعمواإدا-الفىهداأعلمهموأن

والتعليماتالأخلاقيةأضعاليماسلصيئاأعطيأدوأتعهد

الديولأبناءالأبمائىالأحرىالتعليماسالي!وحميعالشفهية

أنفسهمعلىوأحدوا،احهدقبلواالدي!وللتلاميدعلصي

آحر.أحدلأيوليص،اط!القانودطبقاالقسم

أعطىود،إياهسألنيإداإنسالىلأيمميتاأع!إيمقارال!ر

مجهصا.دواءلامرأةأعطيل!وكدلك.المتسألىبهداا!تراحا

وتقواي.بط!رتىولنىحياتىعلىأحافظوسو!

الحصواتم!يعالودالذينمعحتىالموسىأستحدمولن

المشتغليرالرجال!صلحةأتراحكوسود.أجسامهمداخل

العمل.نهذا

لمفعسأدخللمإسيأرورها،ددالتىالبيوتكالتوأيا

المتعمد،الظلمأعمالجميعصبعيداأظلأدعلى،المريض

ممعواءالجسميةالعلاقاتوحاصةالإساءاتوحميع

عحيدا.أوكالواأحراراالدكورمعاوالإنات

الأمور!يالكلامعردفسيمععلىحريصاأظلوسو!ص

وحتىالمعالحةشترةأشاءأسمعهاأوأراهاقدالتى،المححلة

الأحدلايحوروالتي،الاسلحياةيتعلقفيحاالمعالحةعنسعيدا

يشرها.أد

حينئدلىيحقعنه،أحذولمالقسمبهداوفيتمالإذا

بينبهلالالتمتهارشرفتالديو!الهربالحياةأهأأد

القسمحالفتماوإدا؟الأوقاتحميع!ىالناسحميع

ن!كميبيهذاعكسيكونأد!حج!كاذبا،وأقسمت

وجرائط.

.توماسالقديس،بيكيتانظر:.توماس،أبكيت

الجمل.وبربمسباق،الهجن،الجملانظر:.الإبل

اسملاسلكبرىثانيةال!بلالقجبال.لمجالالأيلاش،

أكبرتعدالتىالروكيجبالبعد،الشماليةبأمريكاالجبلية

شبهبينكم005.2نحوتمتدوهيحجما.السلاسل

ومدينةال!سندية،كويبكمقاطعةفىالواقعةجاسبيهجزيرة

المتحدةبالولاياتألاباماولايةوسطفيبرمنجهام

زراعيةأقاليمجملىالجبالهذهوديانوتشتمل.الأمريكية

المعادنلخاماترئيسيمصدرأنهاكما.مهمةوسياحية

منذالأبلاشجبالتكونتوقد.المتحدةالولاياتبشرقي

أقدمفهيولذاعام،مليون025إلى435منيقربما

هنوداسممنمشتقالأبلالقواسم.الشماليةأمريكاجبال

اللأمريكيين.الأباشي

الجباللهذهالشماليالجزءتحكون.الطبيعيةالخصائص

كويبك،فىنوتردامجبالتضمرئيسيةسلاسلمن

فيالخضراءوالجبالهامبشاير،نيوفىالبيضاءوالجبال

.نيويوركفىكاتسكلوجبالفيرمونت

نهرغربىجنوبالأبلاشجبالسلسلةوتتفرع

والواديالزرقاء،القمةهيرئيسيةفروعثلاثةإلىهدسون

معظمالزرقاءالقمةتضم.والواديالقمةوإقليمالكبير،

ماونتقمةمثلالجبالمنالسلسلةلهذهالمرتفعةالقمم

آشفيلمنبالقربم370/2إلىترتفعالتي،ميتشيل

الشمالية.بكارولينا

إلىالزرقاءالقمةجبالتتجزأفرجينيامنالشمالوفي

المائية،الممراتتسمىرئيسيةوديانتفصلهاصغيرةمناطق

كممرنهر،بهيجريوادالمائىوالممر.الهوائيةوالممرات

كممر،الهوائيالممرأما.ونيوجيرسيبنسلفانيافىديلاوير

منفهووفرجينيا،،وتنيسي،كنتاكيحدودعلىكمبرلاند

الجافة.الوديان

منويمتدمباشرةالزرقاءالقمةغربيالكبيرالوادييقع

ويشمل.انقطاعبلاألاباماأواسطإلىهدسوننهروادي

وماريلاند،بنسلفانيا،بولايةكمبرلاندواديالكبيرالوادي

الشرقية.تنيسيوواديبفرجينيا،شسينندوةووادي

الكبير،الواديمنالغربإلىوالواديالقمةإقليمويقع

ضيقة.وديانتتخللهاالانحدارشديدةممتدةقمممنويتكون

تصبحوهكذأ.وأليغنيكمبرلاندجبالالغربمنوتحده

بامتدادها،الفاصلةالجبليةالسلاسلمنالأبلاشجبال

أليغنيجبالبينماشرجينيا،وسطشماليتقعإذالشا!يع،

الكبرىسموكيوجبالالزرقاءالقمةجبالمنوكلشمالآ

فيتصبالتيالأنهارب!نماالإقليمهذاويفصلجنوئا.

المكسيك.خليجإلىتتجهالتيتلكوبين،الأطلسيالمحيط

منطقةفيالسكانالافيعمل.الاقتصاديةالأهمية

زراعةفتكثر.والتعدينبالزراعةالأبلاشجبالسلاسل

أهمومن.الجنوبيةأجزائهافيالدواجنوالتئوتربيةالذرة

الشعير:الشماليالجزءوديانفىالرئيسيةالمحاصيل

يزرعكما.والقمح،والبطاطس،الغذأئيةوالمنتجات

بأطرافالعلفحشائشوتوجد،والتفاحالحجازيالبرسميم

أهمهامنالتي-الأشجارجذوعكذلكوتصدر.الأودية

فىالأثاثصناعةمراكزإلى-والبلوطوالقيقبالجوز

الأبلاش.جبالمنأخرىوأجزاءالشماليةكارولينا

مساحةالحجريللفحمالخامالخزونويغطي

ولاياتمنبكلالأبلاشجبالمن2كم000.013



79فيكتوردواردإالس!ر،بلتونأ

الأبلاشجبال

حواليالأبلاشجبالسلسلةتمتد

إلىألاباماوسطمنكم00422

كمدا.فيجاسبيهحزيرةشبه

رراعيةمناطقالإقليمهذاويضم

كثيرةفرصاتهيئ،مهمةوتعدينية

والامشجمام.للترويح

وطبرمننزه!

دوليةحدود-

الولاياتحدود---

الوط!يةالألا؟شلممراتطبيعيةمناظرصص

ح!ل!ةء
س..!مم"

هوائىأومائى

ممر--

كمافرجينيا،وغربوفرجينياوبنسلفانياوكنتاكيألاباما

والحجرالحديد،وخام،النحاستعدينبالإقليميوجد

.وغيرهوالرخامالجيري

المرافقالأبلالقجبالفىتتوافر.البريةوالحياةالترويح

المواطنهذهوفي.والبحيراتالأنهارتوجدحيثالترفيهية

إشرافتحتتقعالتىالبريةالحيواناتحظائرأيضاتوجد

الأجزاءالجليدعلىالتزلجمرتادوويقصد.الولايةأوالدولة

هواةيمارسكماالشتاء.فصلفيالجبالمنالشمالية

الطبيعي،القومىالأبلاشدربأرجاءفىرياضتهمالمشي

يمتدإذ،المتحدةالولاياتفىالمشاةدروباطولوهو

وجبلمينفيكتادينماونتبينماكم!0023لقرابة

جورجيا.ولايةفىسبرنجر

الأبلاش،بجبالالكبيرةالثدساتمنكثيروتعيمش

،والغزلان،الأمريكيالوشقوفهودالدببةأهمها:ومن

الأمريكىوالظربانالراقونتشملالتيالصغيرةوالثدسات

الزواحف.وبعضالماء،وفئران

تاريحيةنبذة

فترةمنالثانيالنصفخلالالأبلاشجبالتكونت

القشرةفيانثناءعنهانتجانهياراتمنالباليوزويالعصر

عشرالثامنالقرنأواخروفي.الأرضأنظر:.الأرضية

جبالعبرجنوباالكبيرالواديطريقالرواداتخذالميلادي

السككوبدأتالتيهوطريقكمبرلاندممرصوبالأبلاش

الأربعينياتخلالالجبالعبرالروادهؤلاءنقلفيالحديدية

الكونجرسكونأم339عاموفيعشر.التاسعالقرنمن

وإمدادالمياهفيضانلتنظيمتنيسيواديهيئةالأمريكي

الأراضيوحماية،الكهربائيةبالقدرةالجنوبيةالجبليةالمناطق

.الانجرافمن

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

جبال،الكبرىسموكيحبال،أليع!ي

جمال،كاتسكلجحال،الملوريدح

البيضاءالجبال

-981)2فيكتورإدواردالسير،أبلتون

عامللفيزياءنوبلبجائزةفاز،بريطانىفيزيائيأم(.659

فيأبلتونطبقةبعدفيماعليهأطلقمالاكتشافهام،479

لمجلغالإلكتروناتمنطبقةوهي.للأرضالأيونيالغلاف

إلىالإشعاعيةالموجاتبعكصروتقوم،كم023ارتفاعها

.أخرىمرةالأرضبى

الحربأثناءوعملبإنجلترا.برادفوردفيأبلتونولد

البحوثإدارةفيأم(459-1)939الثانيةالعالمية
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عميداأم949عامفيوعينلبريطانيا.والصناعيةالعلمية

إدنبره.لجامعة

عدىأطدقاسمأم(.845-ا)774جونيأبلسدد،

الذي،تشابمانجونوهوالأمري!جينالروادقدامىأحد

امتدادعلىالتفاحأشجارمنكبيرةأعدادبغرسقام

السيرأبطالمنبطلاوأصبح،القديمةالإقليميةالحدود

ومؤلفيالروائيينكتاباتبذحصهأشادتمالكثرة،الشعبية

نعسبمماكثيراأنبيدالأشعار.وناظمى،القصيرةالقصص

.الخيالنسجمنكانإليه

ولدأ.ماساشوسيتسبولايةليومنسترفيتشابمانولد

بينمتنقلاحياتهوقضى،أم797عاممنذوحيداترحاله

فيشتلاتهيغرس،أجسويوإوإندياناوأوهايوالغربيةبنسلفانيا

وقد.الغربناحيةالامشيطانفيالتوسعإبان،البساتين

يقاربما،المطافنهايةفيالشخصيةممتلكاتهبلغت

البساتين.منهكتارا094

يلقاهمنك!بإهداءشغوفاكانأنهعنه،مارويأشهر

منوكان.شتلاتهمنوعقلاالتفاحلذورمنحفنات

منلستانلرعايةالأميالمئاتتشابمانيقطعأنالمألوف

كمسدلا*6\طلا**--،حج!-ط،!+،.-س*-ب-*ء!ء1ء

القرلىأوائلحلاأ!ا!تحدةاا!لاياتاأرحاءبك!!طال!أبلسيدجوني

.التفاحأشحارلعرسالميلاديعحنرالتاسع

قبعةالصفيحمنوعاءاتخذأنهبعضهموروى،البساتين

يرتديهقميصاالبنزكائبمنفارغةزكيبةاتخذكما،له

والشعوذةالدجليمارسكانإنهوقيل.القدمينحافيوهو

الحمر.الهنودمع

إليهنعسبماصحةعلىتدللبراهينأيتردلمأنهبيد

مجلةفىنشرتمقالةانتشارهافيساعدتحكاياتمن

بعنوانوكانت،أم871عامالجديدةالشهريةهاربر

يدعىمؤلفكتبهاالروادمنبطلأبلسيد،جوني

و.د.هيلى.

)1!يمادالإسلامبمالس!لامعليهآدمانظر:.إيليس

.الشيطان(بمبالملائكة

فييستعمل،زخرفينسقالأبليكة.أقمشةالأدليكلأ،

القماشقطعتثبيتويشملالملابص!.وتفصيلحياكة

على،مختارةأشكالفىتجهيزهاثم،الخياطةبوساطة

لهذهالحوافثنييتمماوعادة.القماشمنأكبرمساحة

قبلأطرافهابطولأسفلإلىطيهاثمالق!إلمزخرفة

ظاهرةغيردقيقةبغرزال!جيرةأغماشاقطعةعلىخياطتها

بديل.تطريزيبنمطأو،بالإبرة

*

موادتصئم!،متنوعةبأشكالوعيرهاالملاسلزحرفةطريقةالأبيكة

.والجلودكالقماشر!حتلمة

يعيش،متوحش،الكلبيةالفصيلةمنحيواناوىاب

العربويسميهأوروبا،شمرقيوجنوبوإفريقياآسيافي

فىعادةيسمعالذيالحزينوصراخهلعوائهنظراا!لولول

الليل.

الحيواناتليلا-الأحيانمعظمفي-آوىابنيقتات

بناتمنالرمامة()الحيواناتالقماماتوتأكل.الصغيرة
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فيويوحد.الطرقاتليالطعامبمقايا،الأولالمقامفييتعذىآوىابن

ديدورهينت!نسروهوآخر،قمام،الصورةهذهمنالجانسيةالناحية

العذاء.

حيواناتتعدفإنها،اسمببولهذا.الجيفالغالبفيآوى

المدنبعضفيالكناسينبمهمةتقومأنهاإذ،مفيدة

ولهذا.مسكيةرائحةاوىولابن.والإفريقيةالاسيوية

المدللة.الحيواناتمنيعتبرفهو،السبب

بالكلب.منهبالثعلبفمبهاأكثرالشائعآوىابن

ماطولهويتراوح.كتفيهحتىسم35نحوارتفاعهويبلغ

اللونإلىضاربأصفرشمعرآوىولابن.سم75و06بين

ولكن.سم02نحوطولهيبلغكثيفوذيل،الرمادي

فىيعيشالذيالأسودالظهرذاآوىابنيفضلونالناس

أوىابنفرومنجاذبيةأكثريعتبرالذيلفروهنظراإفريقيا،

شرقيفيفيعيشالجانبانحططآوىابنأما.الشائع

إفريقيا.وجنوي

جسمولهبالفرومكسوصغير،حيوانصكرسالن

نشطةأعينعرسولابن.قصيرةوأرجلونحيلطويل

.مستديرتانوأذنانأسمود،أوغامقبنيلونذاتويقظة

أمشرالياقارةباستثناءالقاراتجميعفيموجودعرسوابن

اسمعليهايطلقالتيالجنوبيالقطبحولالواقعهوالقارة

الصنوبرغاباتفىانتشاراأكثرعرسوابنأنتاركتيكا.

المعتدلةالمناطقغاباتفيأيضاموجودوهو،الشمالية

وفي،القطبيتينوالدائرتينالامشوائيةالمنطقةبينالواقعة

وأمريكاوأوروباباسياالمعتدلالجوذاتوالمراعىالغابات

فيالموجودالذيلطويلعرسابنوينمو.الشمالية

ويزنسم45إلى03منطولهليصلالشماليةأمريكا

منوتزنحجماأصغرعرسابنوأنثى.جم255حوالي

واسيا،أوروبافيالشائععرسوابن.جمأ51إلى85

عرسوابن.جما03إلىوزنهويصلحجماأصغر

وينمو.العالمفىللحوماكلحيوانأصغرهوالأدنى

أما.جم55حوالطويزنسم25إلىطولهيصلحتى

فإنه-الأرمينيأوالقاقومبالمسمأيضا-ويعرفالقاقم

22بينطولهيصلحتىينموعرسابنمننوع

الكرةمنالشماليالنصفالأصلىوموطنه،سم3وه

نيوزيلنداالشابإلىعرسابنمعأدخلوقد.الأرضية

مكافحةأجلمنالميلاديعشرالتاسمعالقرنأواخرفي

الغنممراعيعلىتقضىكانتالتيالأوروبيةالارانب

الخاصالجهدهذايفلحلمالحظولسوءحدشا.المزروعة

التىللحومالاكلةالحيواناتلأن،البيولوجيةبالمكافحة

الأعشاش!طيورفيأسهلفريسةوجدتإدخالها،تم

بنيوزيلندا.الأرضية

تصيرة.وأرجلنحيلوحسمالفرو،منكسوةلهحيوادعرسابن

فصلوخلال.الشماليةأمريكافىمنتشرالذيلطويلعرسوابن

فيكضاالأبيضالفروم!غطاءالذيلطويلعرسلابنيكونالشتاء

الشي،اللونإلىالحيوانفروتححولالسنةبقيةوخلال.أعلاهالصورة

فيكما،جسمهمنالسفلىالجزءفىفاغلونذيلرووجودمع

السفلى.الصورة
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ظهرهعلىفرو،الأحوالمعظمفيعرسولابن

البنيأو،للحمرةالمائلالبنيأو،البنيللونمائلوجوانبه

لونه،السفليةأجزائهعلىفروالهأنحينفي،للصفرةالمائل

فروفإنالشتاءفيوأما.السمرةأوللصفرةمائلأوأبيض

إلىيتحول-الامميويةالأجواءفييعيع!الذي-عرسابن

بالأسود.منقطايكونالذيذيلهعدافيماالأبيضاللون

المنقطالذيلأماالجليد.فيتمويهاالأبيضاللونويوفر

الطورمثلالمفترسينالمهاجميننظريلفتفقدبالأسود،

.عرسابنيخطئالمهاجمويجعل،الجارحة

وله،حادةبصروحاسةقويةشمحاسةعرسولابن

الفئرانيفترسحيثلحجمهبالنسبةالعجبتثيرقوة

فيأورقبتهافيعادةالفريسةلعضوهو.والسناجب

الأرضديدانكذلكعرسابنويأكل.الجمجمةأسفل

والذبابوالأرانبوالسحالىوالضفادعوالحشرات

نأمنيمكنهالنحيلعرسابنوجصماوالطيور.والحيات

وأعشالقالصخوروشقوقالفئرانجحورإلىبسهولةينفذ

ويقتلالمزارعباجتياحعرسابنيقومماوكثيرا.السناجب

لذلكونتيجة.طعامهفيإليهيحتاجمماأكثرالدجاجمن

يقضيأنهرغمالعداءعرسابنالمزارعينمنكثيريناصب

المزرعة.حشراتعلى

.عرسابنأعداءألدمنوالإنسانالجارحةوالطميور

سائلبإفراز،الأمريكيالظربانيفعلكما،عرسابنويقوم

.هجومأولتهديديتعرضعندماوذلك،الرائحةكريه

يبنيوهو،البيئاتمختلففىعرسابنويعيش

وفيالأشجار،جذوعوتحتالصخورأكوأمبينجحره

فصلعرسابنيمضيولا.القوارضتهجرهاالتيالجحور

تفعلمثلماالجليد،تحتالجحورداخلالسباتفيالشتاء

شتويافرواينمىفإنهالبرد،يقاومولكي.القوارضبعض

باستخدامعشاويبنيجحرهفىالطعاميصيدوأحياناكثيفا

ليلانشاطهأوجفيعرسابنويصبح.فريستهوريشفرو

الأنثىوتلد.الشمالأقصىفيالتيالأماكنفينهاراأو

فيعرسابنصغارمنثمانيةأوأربعةبينماالغالبفي

فيهاالفرائستكونالتىالسنواتوفي.الواحدةالمرة

الصغار.منمجموعتانعرسلابنيكونموفورة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الأمريكىالطربانمقرضابن

العريريراالتا

العسلغريرالماءتعل!

لحيلاكأرالحريسولى

الأورويالقاق!الدئبيالحيوان

حيوان،الممكالسمور

لخزاسمور

بكتربطهأسرتكمنشخصالخالوالنالعمالن

الجدولويوضحنفسها.الأسرةمنوينحدر،الدمصلة

وأالحالاوالعمةأوالعمبناتأوأبناءبينالقرابةصلةأدناه

الخالة.

الأمينمحمد

11

فاطمةلالعاعبدنورأ

ا-ثلبم
!!سماعيلسامياملرشيدهشاميسغريب

إسداعيلسامىرشيدغريب

ثل!يهل!ثل!يل!

فريدمدحتكمالعمادوعدشيماءكريمنهى

ثلاثةأنجبالأمينمحمدفإن،الجدولهذاوحعسب

عمأبناءالإخوةهؤلاءأطفالويعتبر،أخوةتجمعهمأبناء،

الأخأبناءلأنهمالأولىالدرجةمنوخالةوعمةوخال

فابنساميأما،ساميخالابنمثلأفرشيد،الأختأو

ورشيداملعمأبناءولسوهشاموغريب،عمته

الأولى.الدرجةمن

الثلاثةالإخوةأحفادوهمالثانيالجيلوجاء

الدرجةمنبينهمالصلةلتصبح(وفاطمةالعالوعبد)أنور

وحعسب.والخالة،والعمة،والخال،العمأبناءسواءالثانية

ونهى،الثانيةالدرجةمنكريمعمابنةشيماءفإنالجدول

وهكذا.نفسهاالدرجةمنعمادخالابنة

.الأسرة:أيضاانظر

صغيرالثدلمات،من.النمسعليهويطلقووصال!

ابنفصيلةإلىينتمي.والنشاطالحركةكثير،الحجم

الخيلفأرمنالمستأنسالنوعإلىيشيرواسمه.عرس

ندرةالثديياتألواعأكثرسالسوداءالأقدامذو)النمس(مقرضابن

وهو.العربيةالسهولفىممهقليلعددويوجداستممالية،اأمريكافى

.الأرضباطنفيجحورلىويعيشللاحتفاء،يميلحدرحيواد

ء؟

لمئر!ينص(/-

يرفي!!!كالأ
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أمريكافيالسوداءالأقدامذيالنمسوإدىالأوروبي

الشمالية.

،قصيرةوأرجلونحيلطويلجسممقرضولابن

ولكنه،القوارضعلىرئيسيبشكلغذائهفيويعتمد

وبعض،والبرمائياتوالزواحفوالبيضالطيوريأكلأيضا

يفرز،عرسابنفصيلةأفرادوكبقية.التوتوثمارالنباتات

الرائحةغددتفرزه،الرائحةقويكريهالممائلامقرضابن

الذيل.تحتالموجودة

الأبيضبينماألوانهتتراوحالمستأنسمقرضوابن

انتشارا،أشكالهوأكثر.الختلفةبدرجاتهالبنىأووالأسود

ابنويستخدم.الورديةالعيونذو()الأبيضالأمهقهو

يساعدوبذلك،البريةالأرانبصيدفيالمستأنسمقرض

بالمحاصيل.الأرانبهذهتحدثهالذيالتلفتقليلفي

،البريالخيلفأرمعالمستأنسمقرضابنتنالمحلوقد

دوندهالسوداءالأقدامذومقرضوابنهجينا.نوعاوولدا

وقناعأمسود،طرفذووذيلسوداء،وأقدامباهتأصفر

ماالذكورطولويتراوح.بعينيهيحيطالأسودالشعرمن

منفرداطولهيتراوحالذيالذيلبدون،سم4و.38بين

حجما.أصغرفهياللإناثأما.سمأ2و01بين

الحيواناتأنواعمنالسوداءالأقدامذومقرضوابن

منقليلةأجزاءفيفقطيوجدإذ،الانقراضلخطرالمعرضة

المروجكلابويفترسأمريكا،شماليفىالغربيةالسهول

،الأرضباطنفيتحفرهاالتيجحورهافىويعيش،لطعامه

مؤذية،المروجكلابيعدونالماشيةومربيالفلاحينولكن

وربماعددها.تناقصإلىأدىممامنهاالملايينقتلواولذلك

اذمقرضابنيجعلالذيالرئيسىالسببهوذلكيكون

جدا.النادرةالحيواناتمنالسوداءالأقدام

منتمتدجبالسلسلةالأبناينجبال.!جيال،الأدئاين

الخريطةفىالشكلالحذائيالطرفإلى،جنوهخليج

:أقسامثلاثةإلىالسلسلةهذهوتنقسملإيطاليا.الجغرافية

ثلثييقاربماتغطيوهى.والجنوبيةوالوسطىالشمالية

القديمة-الجبالهذهوتتميز.الإيطاليةالجزيرةشبهمساحة

فقدأوروبا،فيارتفاعاالأقلالجبالبينمنبأنها-التكوين

عواملبهاأحدثتهالذيبالتجريفالسنينلملايينتأثرت

مونتالجبالهذهقمموأعلىوالأمطار.كالرياحالتعرية

القمموأكثر.م597.2أمارووماونتم419.2كورنو

وتتكون.نابوليخليجعلىيقعالذيفيزوفبركانشهرة

الذي،والرخامالجيريالحجرمنالجبالهذهصخورمعظم

ناصعرخاموهوكرارةمنبالقربالواقعةالمحاجربهتشتو

.البياض

.فيزوفأيضا:انظر

الخطيصلللقطاراتنفقالأبنايننفقلدقالألئالن،

إيطاليا.بشماليوبولونيافلورنسا،يربطالذيالحديدي

كم،ا.58حواليطولهيبلغإيطاليا.انظر:،الموقعلتحديد

بينبناؤهتم.العالمفيالقطاراتأنفاقأطولمنيعدولذا

قامواالذينالعمالعانىوقد.أم349و0291عامي

التعرضشملتالتيالمصاعبمنالعديدمن،بحفره

شمأن،ببنائهالإسراعحتموقد.والمياهالطبيعيةللغازات

عاموديجبحفر،نفسهالوقتوفي،جانبينمنالحفر

بالاتجاهين.الحفرلزيادةالمسافةمنتصففى

م!ذاتومقاطعةسكنيةمنطقةلمحورستإلدج

عددإنجلترا.فيإسكسمنالغربيالشمالفىتقعمحلي

الصغيرالمركزيالسوقويمثل.نسمة131و001سكانها

علىأيضاهذاويطلق.للمقاطعةالإداريالمركزإبنجلبلدة

لندنغربىشمالفىليتسيتونمنتمتدالتيالغابيةالأرض

التىالحرجيةبأشجارهاالمعروفةالغابةوهذه.إبنجإلى

شينجفوردبينالرئيسىجزؤهايقعهكتار،004.2تغطي

كانحيثواليحمور،اسممراءالأيائلهناكوتقطن.وإبنج

فيها.الصيديمارسونالملوك

لدر!صقلهيمكنصلبأسودخشبالأدئوس

والفلبيناليابانفيالأبنوسأشجاروتنمو.المعدنياللمعان

ومدغشقر،وسريلانكا،والهندالشرقيةالهندوجزر

خشبولب.الشماليةوأمريكا،الجنوبيةوأمريكاوإفريقيا،

النسغخشبأما،اللونغامق(الجوفي)الخشبالأبنوس

.الورديإلىأبيفضاربأو،الرماديإلىضاربفإنه

وغاباتالمنخفضةالأراضىسهولفىينموإفريقياغربأبنوس

لبها.بسوادالشجرةتقويمويتم،الاستوائيةإفريقيا
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أعلاهالأبنوسخشبلب

وسهلال!قلناعم،صلب

كذا!كالأبموس!يتحمل.اضحتا

موصتىهوكماالمكثرو،اضل!يعا

التقليديالإفريقيالمحتفي

اجسار(.ا)إلى

بدلآقاتمابنياالألنوسأنواعبعضمنالخشبلبويكون

مختلفة،ألوانذاتبخطوطيكونوقدالأسود،من

الصمغيكونوقدالأحمر.أوالأصفرأوالخفيفكالبني

هشاشةفيمسبباالخشبلبأنسجةفيالموجودالصلب

التشكيلسهليجعلهوهذاللكسر،وقابليتهالأبنوس

والنحت.والتصنيع

اخبرمميمون،أشجارهى،الأبنوسمنأنواغوهناك

لذلكجدا،قليلبمقدارأسودلبالاشجارلهذهولكن

الصلبةالخارجيةالطقةوتستخدم.تحاريةقيمةلهافليس

ورؤوسمشابكلصنعالأمريكيالبرسيمونخشبمن

أسا!سيةبصورةالأبنوسويستحدم.الجولفلأنديةخشبية

ومقابض،والنايالسوداء،البيانومفاتيحصنعفي

،الأثاثعلىالخشبيةوالتلبيساتوالفرشالسكاكين

.أخرىجماليةأغراضومجسمات

العربيةالممدحةفيال!داريةادتم!يمات)1السعودية:انظر.أدها

أ!ا(.)مديةمنطقةعسير،احعو؟ية(بما

اليد.(بموال!قداما!يدي)1القردانظر:.اليدإيهام

الشرايينوتقوموأطولها،الجسمشرايينأكبرمنالألهر

الجسمأجزاح!إلىالنقيالدمبتوزيغمنهالمتفرعةالعديدة

منويخرجالصاعد،الأبهريسمىأجزائهأول.كافة

للقفصالعلويالعظهميقاربماإلىللقلبالأيسرالبطين

التاجيانالشريانانهماالداحليةفروعهوأول.الصدري

منطقةمنالأبهرالشريانوينثني.بالدمالقلبيمداناللذان

معالخلفإلىمتجهاالصدريللقفصالعلويالعظمقرب

الأبهر.الشريانقوسليكوناليسارإلىطفيفميل

ويمتد.والرقبةالدماغلتغذيالقوسمنشرايينوتتفرع

أسفل،إلي،الهابطالأبهرويسمى،القوسيليالذيالجزء

والاعضاءالعظامليمدأسطهنواالصدرتحويف!عبر

التجويفأوالصدرمنطقةوفي.بالدموالعضلات

الأبهرالشريا!الأبهرالشريانيسمى،الصدري

البطني.الأبهربالبطنيمرالذيالجزءويسمى،الصدري

،الخاصرةعندكبيرينشريانينإلىالأبهرالشريانوينقسم

لمناطقالدموتحمل،العامةالوركيةالشرايينباسميعرفان

والساقين.العجز

الأنورسما.بمالدمبمالإنسانجسم:أيضاالظر

.(م689-209هـ،573-182)بكربوأ،بهريلأا

بكرأبو،الأبهريالتميميمحمدبنعبداللهبنمحمد

وزنجان،قزوينبينمشهورةمديمةأبهر،إلىينسب.المالكي

عنه.اللهر!ي،عفانبنعثمانعهدفيالمسلمونفتحها

أبيوابنهعمر،أليالقاضيعلىوتفقهبغدادسكن

إليهانتهت،العلممجالسيتصدرزاهداورعاالحس!.كان

وأبيالشافعيأصحابوكان.عصرهفىالمالكيةرئاسة

عليهعرض.قولهإلىفيرجعون،يسألونهاختلفواإذاحنيفة

بالفقهالغزيرعلمهإلىضموقد.منهورعافرفضهالقضاء

يدرسالمنصوربجامعسنةستينم!صث.بالقراءاتالعلما

مالكأصحابمنبالعراقأحدينجبأ3:قيلحتىويفتي

كثيرةمؤلفاتله.الأبهريأنجبماإسماعيلالقاضيبعد

كتاب،المدينةأهلإجماعكتاببمالأصولكتابمنها:

أبيلابنوالصغيرالكبيرانحتصرينشرح؟المزنيعلىالرد

يحسنون)منالقافةحكمإثباتفيمؤلفوله،الحكم

ببغداد.،اللهرحمه،توفي(.وتتبعهالأثرمعرفة

يباإرتفاعه،الفلبينجبالأعلىآبوجبل.!جيلآيو،

الحدودعلىمينداناووسطفيويقع.م459.2حوالى

الجبل.موقععلىوللتعرفودافاو.كوتاباتوبينالفاصلة

الفلبين.انظر:

تربةوتتصف.النشطةشبهالبراكينمنآبوقمةوتعد

حممبسببالفائقةبالخصوبةالمنطقةبهذهالمحيطهةالمن!قة

الماضية.ثوراناتهفىالبركانمنالمنبعثوالرماداللافا

الهندجوزنخيللزراعةخاصةبصفةوتصبالتربة

نباتاتهلحمايةوطنىمتنزهإلىابوجبلتحويلتموالأباكا.

الذينالسياحآلافالغابةهذهوتجذب.البريةوحيواناته

يتوافدونالمحليينالجبالتسلقهواةأنكمالزيارتها.يأتون

آبو.قمةعلىبكترة

السمنة"طائريشبهصغيرأوروبيطائرا!اءألو

ذاتأخرىطيورعلىأيضئاالاسمويطلقأحمر.صدره

وأبيالشماليالأمريكىالحناءأبيمثلمشالهةألوان

الأسترالي.القرمزيالحناءوأبىالهنديالحناء
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حتىينموجذابصغيرطائرالأوروبيالحناءوأبو

العلياالأجزاءأماأحمرصدرله.سمأ4إلىطولهيصل

أبيض.لونذاتالسفلىوالأجزاءبنىفلونهاوالذيل

يعيشأوروبافيالسواحلعنالبعيدةالأجزاءوفى

فيفيوجدبريطانيافيأما.الأدغالفيالحناءأبو

منالطائرهذأيتبع.بوداعتهويعرف،والحدائقالمتنزهات

التربةمنالديدانأوالحشراتويلتقط،الحدائقيحفرون

فيأعشاشهاالحناءأبيطيورتبنىماوكثيراتقليبها.بعد

الأشجارعلىالمتسلقةوالنباتاتاللبلابشجر

،المهجورةالسقوفإلىتأويالحدائقوفي.والجدران

أعشاشاتنشئفهي.مناسبآخروعاءأيأووالزهريات

والجذورالحشائش!ميقانمنالفنجانشكلعلىضحلة

الطينتستخدمكما،الورفأووالحبالوالخرقوالغصون

أبوويتميز.جافةبحشائشتبطخهثم،العشليتماسك

الأخرىالحناءأبيطيورتجاهالشديدةبالعدوانيةالحناء

مكانه.عنالدفاععند

الطائروهذاحديتا.فقمستالتيبصغارهيعت!يالأمريكيالحناءأبو

الصغاروتترك.حضنةكلفيأفرححمسةإلىثلاثةمنعادةاطيكود

التفقيس.منيوماعشرةحمسةحواليبعدعشها

ولكننفسهاللونلهاوالإناتوالذكور.الأمريكيالحاءأبىحجمنص!ححمهويباأوروبا.منمكانكلفييعيشالأوروبىالحناءأبو

الذكر.منأصغرالأنتى
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وهي،منقطبنيريشلهاالأوروبيالحناءأبيوصغار

نداءرنينيشبهحادمدوصوتولهاعذبةأغاريدتغرد

.اللإنذار

طائريشبهكبيرطائرالشماليالأمريكيالحناءوأبو

المناطقفىويعيش325،إلىطولهيصل،السمنة

يأكلكما،بالفاكهةرئيسىبشكلويتغذى،المفتوحة

بريشهالهنديالجاءأبوويتميز.والديدانالحشرات

ضاربوصدرالكتفعلىبيضاءبقعوجودمعالأسود،

المكشوفةالردفمناطقفيمألوفطائروهو.الحمرةإلى

الهندأرجاءشتىفيالمزروعةالمناطقذلكفيبما

عنيفتشوهوعادةيرىنشططائروهو.وباكستان

يبنيوهو.أعلىإلىذيلهرافعاالأرضعلىالحشرات

واالصغيرةالترأبيةوالهضابالجدرانفتحاتفىأعشاشه

الصخور.منكومةبينالشقوق

الحناءأبوويعيم!.سمأ6إلىالنوعهذاطولويصل

إلىطولهويصلوتسمانيا،أمشرالياجنوبيفىالقرمزي

جمئوتنتميسوداء.رقبةومقدمةأحمرصدرولهسمأأ

الذبابصائداتمجموعةإلىالأممتراليةالحناح!أبيطيور

الطور.من

العربية.البلادفيالبريالحيوانأيضا:انظر

البريالحيوانانظر:.الحنجرةأبيصالحناءأبو

)الطيور(.العربيةالبلادفي

فىويعيش،اللقلقفصيلةطيورأكبرمنسعنأ!

أبوسعنهماسعنأبايشبهاننوعانوهناكإفريقيا.

الريحق.سيحلوادوعمقهرأسهويكادحاد،طويلمنقارلهطائرأبولمعن

أمتر.5،طولهسلعإفريقيا.دىال!صيرةالطيورسالموعهدايوجد

بالهنديوجدانوهماالأصغرالهنديوأبوسعن،الهندي

.الهنديأبوسعنانظر:آمميا.شرقىوجنوب

إلىالوأحدةطوليصلطويلةسيقانسعنولأبى

رماديالجسممنالأعلىوالجزءالأجنحةولون.أم،5

أبيضذيلولهبيضاء،السفلىوالأجزاءأسود،أوداكن

فىالريشهذاالمصانعأصحابويستخدم.جميلوريشه

رأسويكون.والعباءاتالقبعاتوتزيين،الأوشحةعمل

رقبتهمنويتدلىغالبا،الريشمنعاريينمئعنأبيورقبة

تعرفولمبالهواء.بملئهيقومللحمرةمائلجلديكيس

الكي!ر.لهذاالأساسيةالوظيفةبعد

مثلالحيةوالفرائ!ي!،بالجيفأساساسعنأبويتغذى

فىأعشاشهويبنيوالجراد،واشواحفوالأسماكالضفادع

علىأوالاشجارفوقمسطحشكلعلىمستعمراتصورة

أبيض.لونذاتبيضاتثلاثأوبيضتينيضعوهوالصخور.

اللقلق.:أيضاانظر

الكبيرةالطورأنواعمنلاثنيناسمالهئديسعنأيو

طيورتوجد.اللقلقانظر:.اللقالقفصيلةمنالحجم

ارتفاعويبلغاسيا،شرقىوجنوبالهندفيسعنأبي

ارتفاعيبلغبينمام،5.1الأكبرالهنديسعنأبي

هذينمنكلوجسم.ام،2الأصغرالهنديسعنأبي

تميلرماديةإنهاإذوالأجنحةالظهرباستثناءأبيضالطائرين

الجلدمنطويلكيسالأكبرسعنولأبىالسواد.إلى

الكيس!ذاينميستطئأنوهو،العاريةرقبتهتحتيتدلى

بحمايةالهنديةالحكومةوتقومبالهواء.ويملأهالجلدي

لتعفنت،تركتلوالتي،الجيفتأكللأنهاسعنأبيطيور

.الأمراضانتشارفيوتسببت

اللقلق.بمسعنأبوأيضا:انظر

معبد)حريطة(بمالقديمةمصرانظر:معبد.،سمبلأبو

سمبل.أبو

ش!التيالصغيرةالأسماكمنمجموعةشو!ألو

لأنشوكةأباوتسمى،الشماليالأرضيةالكرةنصففى

بعضهامنفصلةحادةقويةأشواكمنتحكونزعانفهابعض

جسمها،تغطىقشورلهايكونأنمنوبدلأبعف،عن

فىتعيمقمنهاأنواعوهناك.صلبةبألواحتتغطىنجدها

طولويبلغ.المحيطفيتعيشاخرىوأنواعالعذبةالمياه

إلى52.حواليالعذبةالمياهفىتعيع!التىالأسماك

يبلغحتىفتنموالمحيطفىتعيمشالتيالانواعأما.سم،7ه

وأالشائعشوكةأبوويوجد.سما8منيقربماطولها

والبحار،العذبةالمياهمنكلفىالثلاثالشوكاتذو
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يجمعشوكةأبيذكر

منهاليصنعالنباتاتمواد

لونويتحولعشا.

اللودإلىالسمكة

القري!لجدبالبرتقاش

الآخر.

الطفيلياتمنكثيرةأنواعإليهتأويملاذاويعتبر

علىأعشاشمهاشموكةابيأسماكوتبني.كالشريطيات

بيضها.فيهلتضعالاشمجاروجذورالعصيمنأنبوبةشكل

وتأكل.أسابيعلعدةصغارهثمالبيضبحراسةالذكرويقوم

العلماءيدرس.الأخرىالأسماكصغارشوكةأبيأسماك

دراساتلإجراءتربيتهاعندشوكةأبيأسماكسلوك

.الحيوانلسلوكتقليدية

.الغريزة:أيضاانظر

الغربية،أوروبافييعيش،عرفذوطائر!ألو

جناحيهبهايضربالتيالخرقاءالطريقةمناسمهواشتق

حووك!!*كأ!ييما

أعداءهويخدع،الغربيةأوروبافىيعيش،مدببعرفلهطيطأبو

منهم.فيفلت،بالإصابةمتظاهرابترلحه

صياحهبسببالبويتأيضاالطائرويسمى.طيرانهعند

بالزقزاق.كذلكويعرفالحاد،المعول

وصدروعنق،برونزيأخضرظهرطيطأبيلطائر

وعندما.مدببطويلوعرف،الزرقةإلىمائلانسوداوان

طيرانهفىيترنحفإنهخطر،طيطأبىطائرعشيتهدد

الع!.عنبعيدامنسلاأعداءهفيخدع،بإصابتهمتظاهرا

.الإماراتانظر:.ظبىأبو

المتوسطةالطورمننوعا45علىيطلقاسمقىنألو

الألوانكثيروهو.ضخممنقارلهاالتيالحجمالكبيرةإلى

وفيالمداريةالمناطقفىقرنأبيطيورتوجد.الغالبفي

والزواحفالحشراتالطورهذهتأكلوآسيا.إفريقيا

إفريقيا.فييعيشالأحمرا!لنقارذوقرنأبو
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مناقيرهاقرنأبيطيوروتستعمل.الصغيرةوالثد!ات

يمسك،المثالمسبيلفعلىبمعطمةبمهارةالشكلالغريبة

الخلفإلىويدحرجهامنقارهبوفالسامةالأفاعيالطائر

تسحق.أنإلىالأماموإلى

ففيأعشاشهابملبناءمألوفةغيرعاداتقرنأبيلطيور

إلىبيضةمنالأنثىتبيضمنها،اثنينعداما،الأنواعكل

تحبس.مجوفةشعجرةفيتجويفداخلبيضاتخمصر

مدخلوتغلقعشها،مكانداخلمإلبيضنفسهاالأنثى

الطعامبتمريرالذكريقومإسمنتيا.حائطهايشبهبماالحفرة

الأنواعبعضوفي.الحائطفىصغيرشقخلالالأنثىإلى

يوم،001علىيزيدلماالعشحدرانداخلالأنثىتبقى

وصغارها.هيالخارجإلىفجأةتندفعأنإلى

ال!صةنصففيلعيشالحجمصغيرةبطةص!ألو

دعيم!وهي.ملعقةشكلعلىطويلمنقارولهاالشمالي

الصيف،فصملفىالشماليةأمريكاوفيوآسياأوروبافي

وأمري!صاأسياوجنوبيإفريقيا،شماليإلىجنوباوتهاجر

المنقارمنالعلويالجزءيمتدالششاء.فصلفيالجنوبية

وصدرأخضررأسالبطةهذهلذكر.السفليالجزءمتجاوزا

باللونالمشوبالأزرقاللولىإلىفيميلجسمهأما،أبيض

الضحلةالمياهفيالبطةهذهوتتغذى.الكستنائي

ثمافمهاباستخداموذلكوالجذور،والحشراتبالرخويات

طرفيعلىالموجودةالثقوبخلالمنوالمياهالطينتصفية

بيضهاالطيورهذهتضع.الفمداخلالطعامتاركةالمنقار،

الأنثىتضعحيثأحيانا،المياهمنمقربةعلىالأرضعلى

الفاغالأخضربينلونهايتراوحبيضة41إلى6من

الفاغ.والأزرق

أفالعلماءمنالكثيريعتقدكبيرطائرمركوبأدو

اللقلقيات،إلىينتمي

رأسلقلقأحياناعليهويطلق

بيأطيوروتعيمث!.الحوت

إفريقيافيمركوب

النيلأعاليمنبالمستنقعات

ويبلغوالكونغو.أوغنداإلى

ولونهطولا.أم،2الطائر

امعمهويأقيترابيرمادي

وعندما.الضخممنقارهمن

وغلقبفتحيزعقفإنهيثار،

صوتامصدرأ،بسرعةفمه

ولأليخشنا.مرتفعا

مركوبأبويمشيطويلةأرجلمركوب

ويستخدم.بالأسماكيتغذىحيث،الضحلةالمياهفوقبها

الرئويالسمكلاستخراجالحفرفيالضخممنقاره

أبوويطير.الجفافموسمخلالالطينمنالإفريقي

الطويلتانورجلاه"ى"حرفشكلعلىورقبتهمركوب

علىزوجكلويعشعق.أزواجفىويعيش،خلفهممدودتان

مبطاالمستنقعاتبوصمنرصيفايبنيانحيثالأرض

ولبيضها،بيضتينأوبيضةالطائرأنثىوتضع.بالحشاش

بيضاء.خشنةقشرة

الطائر.أيضا:انظر

الرؤوسذواتالقرشأسماكمننوع!قةألو

طرفيعلىمتباعدةوالخياشيمالعينانتقع.المنبسطةالعريضة

المياهفيال!جميرةمطرقةأبيأسماكوتعيش.الرأسحافة

فيكالباوتوجدطولأ.م6علىيربومالتبلغوتنمو،المدارية

إلىفتصل،الصغيرةموقةأبياسماكأما،الداخليةالمياه

أنهاإلا،الغالبفيالمداريةالمياهفيأيضاوتعيش،م4،ء

بشكلوتتغذى.الصيفأشهرفيبرودةالأكثرالمياهتدخل

تتغذىكما،البحريالشفنينذلكفيبمابالأسماكأساسي

وكلا.السواحلمنالقريبةوالقمامةالحيواناتبجيف!

الخطر.القرسقسمكم!الموعين

.الأذنلمةطائربم،الكاشطالظر:.مقصأبو

منجلأبيطائرويشبهالماء،فييخوضطائرملعدلآأدو

إلىجانبمنالماءفييديرهالملعقةشكلعلىمنقاروله

.الصغيرةوالسرطاناتوالحشراتالأسماكعنبحثاآخر

الحديدةوعيمياأستراليافىيعيحقوهو،صعارهيطعمالللكىملعقةأبو

.و!رريلندا
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ومعظمهاملعقةأبيطائرمنمتعددةأنواعوتوجد

عرفذوطائرفهوالأوروبيملعقةأبوأما.الريمشبيضاء

إفريقياوشمالالوسطىأوروبامناطقبعضيقطنأبيض

ملعقةأبيطائرمنأسترالياننوعانويوجد.وتايوانوآسيا

وذملعقةوأبوالأسودالمنقارذوملعقةأبووهماالملكي

فيفيق!نالأسودالوجهذوملعقةأبوأماالأصفر.المنقار

ملعقةأبوويقطن.النادرةالأنواعمنوهواسياشرقي

رقبتهوتلونالأمريكتينمنالدافئةالمناطقفيالوردي

فهوالريشبقيةأما.الأبيضباللونظهرهمنالأعلىوالجزء

الأجزاءعلىالأحمرإلىتححولورديقرنفليلونذو

للجناحين.الحارجية

معجنبإلىجنبامستعمراتفيملعقةأبوويعيش

منكثيرفي(الحزين)مالكوالبلشونمنجلأبىطيور

العصيمنمبنيةواسعةضخمةمنصةوعشه،الأحيان

.الشجيراتأوالقصيرةالأشجارفيوالأغصان

الطيورمننوعا25منأكثرمنواحدمئجلأدو

أنحاءكلفيالدافئةالمناطقفىتوجدالتي،الساقالطويلة

رقبةذووهو.لممم11و.48بينطولهويتراوح.العالم

إلىمقوسرفيعطويلومنقار،طويلتينوساقين،طويلة

الأسفل.

المناطقفيأوالماءمنبالقربعادةمنجلأبويعيعق

الحيوأناتالطيورهذهوتأكل.بالعشبالمغطاةالمكشوفة

والضفادعوالسمكالبحرجرادمثلالختلفةالصغيرة

تضممستعمراتفيتعيمقالأنواعومعظم.والحشرأت

منأعشاشهاوتبنى.الافعدةإلىتصلالطورمنأعدادا

منجلأبوويعيش.أخرىنباتيةأجزاءأيةأوالأعواد

صغيرةمجموعاتفيأووحيداالرفيعةالرقبةذوالأمشرالى

الأمطارموسمفيأما.الجفافمولمممفيالشجيراتبين

فيوشناسلليتغذىوالمستنقعاتالبحيرأتحولفيتجمع

الذياللامعالقرمزيمنجلأبوويشكل.ضخمةأعداد

علىضخمةمستعمرات،المداريةالجنوبيةأمريكافييوجد

الإفريقىمنجلأبوأما.التزاوجموسمفيالساحلأمتداد

كانلأنهربماقديما،يقدسكانوقد.وأبيضأسودفلونه

كانتعندما،الفيضانأوقاتفيالنيلامتدادعلىيظهر

.بالطعامالطوروتمد،الأرضترويمياهه

البلادفيالبريالحيوانانظر:.اللامعمئجلأيو

منجل.أبو)الطيور(بمالعربية

منادافالأبزاءفييعيشسمكمئشارألو

وهو.الساحليةالمناطقبعضفيالعذبةالمياهوفي،المحيطات

الطهويلوخطمهشكلهفييشبهالشفنين،سمكمننوعمنشارأبو

علىكالمنشارالأسنانمنصفالخطمفيويوجد.القرلقسمك

واحد.جانب

بخطمهمنشارأبوويتميز.البحريالشفنينسمكمننوع

أبوالقرلقوسمكالمنشار.يشبهالذيالمسطحالطويل

شقوقمنشارأبيعنويميزه،مشابهخطملهمنشار

الخياشيم.

أما،الرأسجانبيعلىخياشيمشقوقلهفالاول

وربما.الأسفلجانبهفىفتوجدمنشارأبيخياشيمشقوق

طوليزيدقدبينماسما0،2إلىالخطمطوليصل

الخطم.معام.علىنفسهاالسمكة

الخطم،منجانبكلفيحادةأسنانعدةوتوجد

بالأسماكمنشارأبوويتغذىالمنشار.أسنانتشبهوهي

عمودلهالي!رحيواناتوهي،واللافقاريات،الأخرى

منضحيتهبهليشلخطمهمنشارأبوويستعمل.فقري

الطين.فىتعيشالتيتلكأوالماء،فيالسابحةالحيوانات

فييعيشوأكبرهامنشارأبيمنعديدةأنواعوهناك

الاستوائية.المحيطاتجميع

مخيفسمكالحزمان،أيضاويسىمئقارألو

العذبة،المياهفيرئيسىبشكليعيم!الإخصابضعيف

المياهفيبعضهويعيش.والبحيراتالكبيرةالأنهاروفي

أسماكتوجدالأنهار.مصباتشواطئوبقرب،البحرية

لأمريكاالأطلسىشاطئطولعلىالجداولفىمنقارأبى

المتحدةالولاياتفيفلوريداولايةإلىكندامن،الشمالية

عبرالعظمىالبحيراتمنطقةفيأيضاويعيش.الأمريكية

والمكسيككوبا،حتىوجنوبا،المسيسيبىنهروادي

وكوستاريكا.

رهيفان.طويلانفكادلهالطويلالخطمذومنقارأبو

ء3خم!
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تغطيهارشيقةطويلةأجساممنقارأبيولسمك

.حادةكبيرةبأسنانمسلحمنقارولهصلبةحراشف

طويلينبفكينالطويلالخطمذومنقارأبويتميز

المتر،ونصفمترنحويصلحتىالخطمينمورهيفين،

بينالقميرالخطمذيمنقارأبيفكيطوليتراوحبينما

أكبرهافهو،السمينالتمساحمنقارأبوأما.سم9.و06

تقريبا.أمتارثلاثةإلىفكيهطوليصلوقد.الإطلاقعلى

شائع.غيرولكنهطعاما،لحمهويستخدم

أسماكلوصفعامةبصفةمنقارأبىاسمويستخدم

لكن،الحقيقيمنقارأباتشبهأسماكوهي،البحريةالإبر

ناعمة.حراشفها

تتقاطعالعصافيرفصيدةمنطائرالمئصالبالمئفارأبو

منهاأنواعأربعةوهو.الأخرىمعإحداهمامنقارهنهايتا

وينتشروآسيا،أوروبافيويوجدالأحمرالمتصالبالمنقارأبو

جسملونويكونأمريكا.وأواسطكندابينالواقعةالمناطقفي

51حواليويبلطولهبنيا،وذيلهجناحهولونأحمرالذكر

المنقارأبوويبني.الخضرةإلىمائلفأصفرالأنتىلونأما.سم

وتضع.الصنوبرياتعلىاسشةمنشهرأيفىعشهالمتصالب

قرمزية.بقعمعباهتأخضرلونهاأرببيضاتأوثلاثالأنثى

درجاتتكونحينالشتاءفىحتىأعشاشهاتبنيوهي

أساساالمتصالبالمنقارأبيطيوروتتغذى.م025-الحرارة

حراشفنزعفيمناقيرهاوتستعملالتنوبمخاريطببذور

وبعفالبراعمالطيورتأكلكماالأكواز.علىمنالبذور

يقلحين،سنواتبضعكلالطورهذهوتهاجر.الحشرات

تهاحرأنروممياشمالتسكنالتىللطوريم!شفمتلاالغذاء؟

كم.4لم...مسافةعلىأوروداغريجنوبحتى

لعصفور.ا:أيضانظرا

محاريطمدالمدورعلىللحصولمنقارهيستخدماللتصالباللنقارأبو

آحري.أحمرلونه،أعلاه،المتصالبالمنقارأبىوذكر،التنوب

أسدوحسمامرأةلرأسالإغريقيةالأسطورةتصورهالهولأبو

الهوللأبيالحجريأصمتالاهذانحتوقدألعوار.ودبوحاحير

الميلاد.قبل045حواليفيالإغريقى

وكان.القديمةتافىاظمنوهميمخدوقالهولأ!

هذهحولقصصالأدنىالشرقوأهلوالإغريقللمصريين

فإنالرواياتبعضفيجاءماوحسب.الخلوقات

كبش.أوصقرأوإنسانورأسألممدجسمالهوللأبي

.أفعوانوذنبجناحانولهأحياناالهولأبيتمثالويظهر

الهولأبىتماثيلمعظم.المصريةالهولأبيتماثيل

لأسد.وذنباوأقدأماوجسماإنسانرأستحملالمصرية

المصريونوكانصقر.أوكبم!رأسيحملوالبعض

ملكة.أوملكلتخليدالغالبفىالتماثيلهذهيصنعون

وجهليلائمالتمثالوجهبتجسيديقومالنحاتوكان

فىالملوكصورماوكثيرا.تخليدهالمطلوبالشخص

أعداءهم،يهزمونوهمأسودهيئةعلى،المصريةالفنون

نجدماوكثيرا.الملكيةللحمايةرمزاالهولأبيتمثالوأصبع

تؤديالتيالطرقجوانبعلىمصطفةالهولابىتماثيل

الكرنك.فيالكبيرالمعبدفيتشاهدكماالمعابد،إلى
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وبمى.م02وارتفاعهم73طولهيبلغأسد.وجسمإنسانرأسلهالجيزةقربالصحراءفيمقام،الجيريالححرمنضخمتمتالالكبيرالهولأبو

سنة.4لأ،5،نحومنذ

زعمواالذي،حورستمثلالهوللأبيأخرىتماثيلوهناك

بأنهيعتقدكانالذيأيضاالشص!وءالهالسماء،إلهأنه

وأكثرهاالهولأبىتماثيلوأقدمأكبرأما.الملكحامي

ويسىمصر،فيالجيزةقربالصحراءفيفيوجدشسهرة

يصلبينمام73إلىالتمثالهذاطوليصل.الهولأبا

هذابنيوقد.م71.4وجههوعرض،م02إلىارتفاعه

المصريوننحتلقد.سنة00425حوالىمنذالتمثال

جيرية،طبقةمنضخمةصخرةمنوجسمهالتمثالرأس

والأرجل.الأكفمنهافبنواحجريةكتلاقطعواثم

هرمقربويقبعملوكيارأسغطاءالهولأبويرتدي

لوجهتجسيدالهولأبيوجهأنالمؤرخونويعتقد.خفرع

.التمثالبنحتأمرالذي،خفرع

وقد،العنقمنطقةحتىالتمثالالرمالتغطيماكثيرا

نأاعتقدعندمايبدو،فيماالرمالبإزاحةتحتمسالملكقام

الحديثالعهدوفي.الحلمفيذلكمنهطلبقدحورس

،1818الأعوامفىالتمثالحولمنالرمالأزيحت

.أم1886،2691،389

رمالبفعلالتمثالحجارةبعضشآكلتالسنينوبمرور

أنففيجدعويوجد.والحرارةوالمطروالرياحالصحراء

علىالفرنسيةالحملةإبانعليهالمدافعإطلاقنتيجةالتمثال

بدأالعشرينالقرنمنالسبعينياتوفي.ام897عاممصر

تمثالجسممنالمتساقطةالحجارةلصيانةجهوداالعلماء

القرنوفي.الكيميائيةالموادببعضبمعالجتهاالهولأبي

،الميلاديالعشرينالقرنتسعينيات،الهجريعشرالرابع

الختلفة،التعريةلعواملنتيجةالهولأبيمعاناةازدادت

والترميمالكيميائيةالمعالجةمنمزيداذلكفاقتضى

شماركتأنبعدام،899عامالأعمالهذهواكتملت

العالمية.والمنظماتالدولبعضفيها

امرأةرأسالتمثالهذايحمل.الإغريقيالهولأبو

الهولأبىشهرةوتأقي.وأجنحة،أفعوانوذنبأسدوجسم
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أباإنتقولالتي،أوديبقصةمنالإغريقيةالأسطورةفي

عليهيمركانوحينماأثينا.خارججبلقمةعلىعاشالهول

الصوتذوالخلوقما:يقوللنزاعليهيطرحكانما،شعخص

.ثلاثعلىثماثنتينعلىثمأرلغعلىيدبالذيالواحد

.السؤالإجابةعنيعجزمنكلمصيرهوالموتوكان

إلىطريقهفىوهوالمكانذلكعلىأوديبمروحين

إنه:أوديبوأجاباللغز.الهولأبوعليهطرحأثينا،

أثنتينعلىيمشيثمأربععلىطفلايحبوالذيالإنسان

اسحير.علىتساعدهعصاإلىيحتاجشيخوختهوفي

اللغز،حلاستطاعأوديبلأنغضباالهولأبواشمتاط

حتفه.ليلاقيالجبلمنوسقط

مصرالهولبأبيتنفردلم.الهوللأبيأخرىتماثيل

رسوماتالقديمالعالمنواحيففي،الإغريقوبلاد

الشرقفيوفينيقياآشورفيالهوللأبيوتماثيلومنحوتات

هذهومعظم(.الحالية!يا)ترالصغرىآسياوفيالأدنى

.المعدنأوالفخارمنصنعتالتماثيل

العالممنأخرىشعوبافإنالقدماء،المصريينوكشأن

ورسوماتبمنحوتاتوالمعابدالمقالربتزيينقامتالقديم

يقومأن-اعتقادهموف!ت-هؤلاءقصدوربما،الهولالأبي

المقدسة.للأماكنالحارسبدورالهولأبو

ذواتالطيورمننوعا61علىيطلقاسماليسرأيو

الطيورهذهتوجد.المشعبةوالأذيال،المدببةالطويلةالأجنحة

قاحلةمناطقفيوتعيعش.وآسياوإفريقياأوروباجنوبيفي

تتمئطيور.العذبةالمياهقربوكذلك،ومنبسطةمكشوفة

الكبيرةالحشراتوتقتات.الحركةورشاقةبالسرعةاليسرأبي

.الأرضاعلىأومحلقةوهيتصطادهاالتي

ملحيةسطهوحعلىأعشالتحهيسيماغالااللطوقاليسرأبىطائر

وهويصطهادهاالتيالحشراتالطايقتات.الشمسلمع!!!تيسحة

الأرص!.اعلىأومحلق

إلىعددهايصلأسرابفياليسرأبيطيورتعيش

وأسعة،مستعمراتفىأعشاشهاوتبني،مئاتعدة

تضع.بموطنهالمستعمراتهذهفىزوجكلويحتفظ

.الأرضعلىع!شفيبيضاتوأربعبيضتينبينالأنثى

يوما.81تقاربلمدةالبيضالأبوينكلاويحضن

لونويميلتقريبا.سم25اليسرأبيطيورطوليبلغ

،الحنجرةعلىاللونقشديةبقعوتوجد،البنيإلىريشها

وأبنية-حمراءبقعوتوجدسوداء.حوافذاتوهي

الذيالمطوقاليسرأبيطائرجناحتحتالبنيإلىضاربة

الأبيضالبحرحوضمنتمتدشاسعةمساحاتفييعيم!

النوعأماوالهند.الأوسطالشرقوحتى،المتوسط

.طويلتانفساقاهالأسترالى

الحكومةقيرتنيجيريا.وسطفيتقعمدينةأبوب

العشرينالقرنمنالسبعينياتمنتصففيالنيجيرية

أبوجا،إلىلاجوسمنالبلادعاصمةتحولأنالميلادي

ذلكإلىإضافةالبلاد.وسطفىأبوجاموقعلأنوذلك

يمكنالتيالمساحةإلىوتفتقرمزدحمةلاجوسفإن

حدودأم779عامالحكومةوعينتبها.توسعتها

المحيطةوالحدودأبوجامدينةلتشملالفيدراليةالعاصمة

وأضحت.ام089عامالجديدةأحاصمةاتشييدبدأبها.

اكتمالعدمرغمأم199عاملنيجيرياعاصمةأبوجا

منبأعبائهاالنيجيريةالوطنيةالحكومةوتضطلع.المنشآت

بعضنقدحيثسواء،حدع!ولاجوسأبوجا

الحكوميةالمصالحمعظمظلبينماأبوجا،إلىالوزارات

.ل!جوسفيتعمل

.الأصليونالأستراليونانظر:.الأبورجين

فييعيشالفراءذاتالثديياتمنحيوانالأدوسوم

فيصغيرهاالأبوسومأنثىتحمل.الغربىالكرةنصف

وغيرهماوالكنغرالأبوسومعلىويطلق.بطنهاعلىجراب

تماماالنمومكتمليغيرصغاراتلدالتيالثدلياتمن

الكيسيالحيوانالأبوسومويعتبر.الكيسيةالحيوانات

فييعيشفهو،الشماليةأمريكايستوطنالذيالوحيد

الجنوبية.أمريكاحتىجنوبابكنداأونتاريومنتمتدمنطقة

أمريكافىأغلبهاتعيشكثيرةأنواعاالأبوسوميضم

يسكنالذيالفأر،فالأبوسوم.الجنوبيةوأمريكاالوسطى

الأبوسومأما.كبيرةدرجةإلىالفأرلشبهالأشجار،

هواليابوكوأبوسوم.سميكناعمفروفلهالصودى

الماء،فيالحياةعلىتكيفالذيالوحيدالكيسيالحيوان

الكفية.أقدامهذلكفيومعاعدته
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شعرولهحجمهفيالقطالشائعالأبوسوميماثل

وعينانطويلوخطمالرمادياللونإلىيميلأبيضخشن

بهطويلوذيلهالشعرمنخاليتانكبيرتانوأذنانسوداوان

شدلىأنالأبوسوممنالنوعهذاويستيمالشعر.منقليل

،شجرةفرعحولذيلهبلفعقبعلىرأسامقلوبوهو

من05وللأبوسوم.التسلقفيالحادةمخالبهوتساعده

وذلك،بسهولةالأبوسومأثرتعقبويمكن.الحادةالأسنان

بعضها.عنومنفصلةطويلةأصابأقدامهلأن

.2و.5بينعددهميتراوحصغاراالأبوسومأنثىتلد

الفاصوليا.حبةحجمفىالأبوسوميكون،ولادتهوعند

علىجرابفيصغارهاالأبوسومأنثىتحمل،الولادةوبعد

قربيظلالجرابالصغيرشركأنوبعد.شهرينلمدةبطنها

الاعتناءعلىقادرايصبحوعندما.أخرىأسابيعلعدةأمه

.عودةبلاالجرابيتركفإنه،بنفسه

يأيقتاتوهوليلا.بهيتغذىماالأبوسوميصطاد

الخطر،يستشعروعندما.الخضراواتأوالحيواناتمننوع

ميت.بأنهمتظاهرابلاحركةيخمدفإنه

الكيسى.الحيوان؟الثدييات،الحيوانأيضا:انظر

الإغريقيةالأساطيرالهةمنرئيسياإلهاكطنأ!!

والإلاهة-الآلهةكبير-زيوسالإلهابنفهو.والرومانية

لهكانتكما.اليونانيةالأساطيرفيجاءماوفق-ليتو

الرومانيةالأساطيرفىأما.آرتيميسالإلاهةهىتوأمأخت

وتوأمهلاتونا،والإلاهةجوبيتر،الإلههماأبولووالديفإن

ديانااللإلاهة

عليهوأطلق،والشمسوالنقاءللضياءإلهاأبولووصار

للقيثارةعازفاأبولوا!لنير.كاناسموالرومانالإغريق

للمومميقيينرأعيافصارللشعر،وناظماالصندوقية

المرضى،شفاءعلىبقدرةكذلكيتمتعوكانوالشعراء،

الذي-اللاتينيةباللغةإسكولابيوسأو-،أسكليبيوسكابنه

الخلدة.غيرالمرأةكورونيسلهولدته

فيبيثياالتنينبقتلقامأبولوأنإلىالأسطورةوتذهب

فيلعبادتهمزاراصارتوقد.دلفيانو:.دلفيمدينة

تقومالتيللنبوءاتإلهازعمواكماأبولووكان،اليونان

وتنتاببيثيا.تدعىالمدينةفيكاهنةللبشربابلاغها

بكلامتهذيتجعلهاغيبوبةالعملبذلكقيامهاعندالكاهنة

ومن.يقولونكماأبولو،سيطرةتحتوقوعهانتيجة،مبهم

.للناسبتفسيرهالكهنةمنغيرهايقومثم

الشابللرجلرمزاأبولومنوالرومانالإغريقواتخذ

للفلاحرمزأنهكما.وقوتهوذكائهونزاهتهشكلهفيالمثالي

منخاليةتكنلمأبولوخصالأنغير.العقلورجاحة

أطفالبقتلآرتيميس،معبالاشتراك،قامإنهإذ،قسوة

ليتو.علىبتميزهاتتباهىكانتالتيطيبةملكةنيوبي

الملكة.،نيوبيانو:

وطاردهاالنهر،إلهبينيسابنةبدافنيأبولوأغرم

نباتمنشجرةمسخهاالذيبأبيهاواحتمتمنهفهربت

.الأسطورةتزعمكماالمقدسةشجرتهأبولوفاتخذهاالغار

ةالقيثار،السيكلوب؟أسكليبيوس:أيضاانظر

فن.،النحتبمالصندوقية

الشعر.:نظرا.جماعلأ،بولوأ

شاعر.(م8191-0881)عييومبولينيير،أ

الذيالعقدخلالبباريحه!الفنيةالحركةقادةوأحد،فرنسي

وكانم(.1891-191)4الأولىالعالميةالحربسبق

فيبيكاسوبابلوصديقهبتأثيرشبيهاالشعرفيالقويتأثيره

بالأساليبالكتابةأبولينييرجربوقد.التشكيليالتصوير

مذهبأنصارمنكانفنيناقدوهو.الحديثةالأدبية

فيالمبكرةالتجريديةوالاتجاهاتفني(،)مذهبالتكعيبية

السرياليةمصطلحابتكرالذيوهو.التشكيليالتصوير

السريالية.انظر:(71910عام(الواقعية)فوق

الأسفار،كثيروكان.بولنديةلامرومافيأبولينييرولد

الطابعمنبدلآاتجاهاتهعلىأوروبياطابعاأضفىمما

الوجدانىالتناقضعنالخاصشعرهفيعبروقد.الفرنسي

بمابالإعجابجديرعصرتارةفهوالعصربماكتنفالذي

مناعتراهبماللإشفاقمثيرلكنه،اكتشافاتمنفيهتحقق

الكوولشمعرهدواوينوأهم.والورعللأصالةضياع

وأ-كاليغرامكتابأيضاوأصدرأم(.)139

احتوىكما.الحربعنقصائدبضعوفيه،الإشارات

.تصويريتشكيلفيحروفهارتبتقصائدعلىأيضا

الحربنهايةقبيلالفجائيةوفاتهقبيلالكتابهذاوصدر

الأولى.العالمية

تبكا.(م؟071-؟521)سسيولو،سليوبوأ

التغيراتأوالتحولاتروايةكتبالمولد،إفريقىقديم

التياللغةبتلكالوحيدةالروايةوهي،القديمةاللاتينيةباللغة

أيضاالروايةعلىويطلق.سليمةبحالةمحفوظةنسخةلها

طغىبأسلوبجزءا،11فيكتبتوقد.الذهبىالجحش

شابلمغامراتوتتعرض.اللفظيةوالمحسناتالتعقيدعليه

فصارحمارا.يمسخأنالصدفشاءت،لوسيوسيدعى

البشرغباءفيالنظريمعنوهو،مكانإلىمكانمنيتنقل

إعادتهفيإيزيسالمصريةتنحإلإلاهةوأخيرا.وقسوتهم

منالعديدعلىالروأيةوتحتوي.البشريةهيئتهإلى

ان!:.وبسيشةكيوبيدقصةأشهرها،القصيرةالحكايات

بسيشة.
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إفريقيا.بشماليرومانيةمستعمرةفىأبوليوسولد

والخطابةالسحرالأخرىالمحفوظةكتاباتهبعضتتناول

والفلسفة.

بنأبيم؟(643؟-هـ؟،22-؟)كعبي!أيي

النخاربنيمنصحابى.معاويةبنزيدبنقيسبنكعب

عثهئرعنهقالالمنذر.أباصلإيهم!اللهرسولكناهالخزرخ!من

يقرأوكان.المسلمينسيديسميهعمروكانالقراء.سيد

منأولوهو.الوحيكتا!منصارألمملمولما.ويكتب

بينالصلحكتابكتبالذيوهوالمدينةفيالقرانكتب

الثانيةالعقبةشهد.المقدسبيتوأهلالخطاببنعمر

عنالصحيحوفي.كل!لهالنبيمعكلهاوالمشاهدوبدرا

يكنلم)عليكأقراأنأمرنيالله)إن!!:اللهرسول

أبيفجعل.نعم:قاللك؟وسماني:قالكفروا!(الذين

أباالعلمليهنك:يومذات!يهس!الرسوللهوقال.يبكي

أصحابمنالفتيافيالمقدمينمنكانأحمد.رواها!لنذر.

اختلاشاوفاتهسنةفيواختلف،بالمدينةماتصؤيه!.الرسول

كثيرا.

.(-؟أم423هـ،827-؟)المالكيالأبي

الوشتانيالتونسيعمربنخليفةبنمحمداللهأبوعبد

قضاءتولىناظمامفسرحافظفقيهمحدث.بمالابيالمشهور

ملازميه.منوكان،عرفةابنعنالعلموتلقى.الجزيرة

عرفكما،والفنونالعلومفىوالتقدمبالمهارةاشتهر

القاسموأبوالقلشانىعمر:تلاميذهمن.والتدقيقبالتحقيق

كتبه:منكثير.وغيرهموالمجدولىوالثعالبيناجيابن

مسلم،صحيحشرحفيالإكمالإكمالا!لدونة،شرح

،والنوويوالقرطبىوعياضالمازريشروحبينفيهجمع

.القرآنتفسيرأيضاكتبهومن

لجمهوريةالقوميالمسرحهوآبي!سرح.مسرحايي،

تمثلمسرحياتآبيمسرحيخرج.دبلنفىويقعأيرلندا،

منمسرحياتكذلكويخرجأيرأسدا،فيوالثقافةالحياة

فىمتميزأسلوبابيبمسرحوللممثلين.أخرىبلدان

مشهورا.المسرحجعلالتمثيل

فيالمسرحيالفنمجالفىأيرلنديةحركةقامت

الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثمانينياتأخريات

بتلروليمأقامفقد.الأيرلنديةالأدبيةالنهضةمستوعبة

المعسرحجريجوريوليدي،مارتينوإدوارد،ستس

وليم،ييتسانظر:.ام898عامفىالأيرلنديالأدبى

عامأيرلنديينممثلينمجموعةبهمالتحقتبتلر.

انىأعارتوقد.فايووليمفرانكبقيادةأم209

.ام409عامقديمةموسيقيةقاعةالمجموعةهورنيمان

المسارحمنآبيمسرح

فيهتقدمحيثالشهيرة

الحياةتمتلمسمرحيات

مسرحيةمثل،الأيرلندية

لمؤلفهامسلحرجلظل

أوكايسي.شون

كا-
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تسميتهسببوهذادبلنبمدينةآبىشارعفيالمبنىكان

ابي.مسرح

هىالجديدبالمسرحإخراجهاتممسرحيةأولكانت

مسرحياتتلتهابيل،شواطئعلىالشعريةبيتسمسرحية

مسرحيةمنها،المسرحلقيامالأولىاسشواتفيأخرى

ومسرحيةأم(،09)4الأخبارنشرجريجوريليدي

اللعوبالغربابنومسرحيةأم(،09)6ديدريييت!

أم(.9)70

عنتعبرالتيالأفكارمعالمسرحروادتضامنوقد

كما،المسرحياتبعضعنهاعبرتالتيالأيرلنديةالحياة

مرةلأولأخرجتحينآبىفيوقعتقدتظاهراتأن

.اللعوبالغربابنمسرحية

المسرحيالفنلكتابجديدةمدرسةأخذت

ابي.لمسرحتكتبام809عاممنابتداءالأيرلنديين

الحياةعنبواقعيةالم!سرحيونالمؤلفونأولئككتب

شونالكتابأولئكأشهروكان.عصرهمفيالأيرلندية

والطاووسجونومسرحيتيكتبالذيأوكايسي

ام(.)269والنجومالمحراثام(،29)4

فنعستبولالاخرينالمسرحيالفنكتاببينومن

.وامماكنمارا،وبريخسلى،جونستونودينيس،كارول

،روبنسونولينوكس،مورأي.سى.وتي،مولوي.جيه

شيلز.وجورج

تدعمحدشاالمستقلةلأيرلنداالجديدةالحكومةأخذت

القوميالممسرحوأصبحأم،229عاممادياابىمسرح

مأ519عامفىابيمسرحالنارالتهمت.الأيرلندي

آبيمسرحفىالعملبدأ.مؤقتةمبانإلىالمجموعةفتحولت

المبنىيحتوي.أم669عاموافتتحام639عامالجديد

وقد،الطاووسسميآخر،صغيرمسرحعلىالجديد

وأ،الأيرلنديةباللغةتقدممسرحياتفيتخصص

الصغار.للمشاهدينمسرحيات

أخرجتالذينالحديثينالكتابأوائلومن

وبريان،بيهانبريخدانآبىمسرحخشبةعلىمسرحياتهم

أوكونور.وفرانك،أوبرأينوأدنا،ميرفيوتوماس،فريل

.المسرح،لأدبا،الأيرلندي:أيضانظرا

.الأبياريالحسنأبوانظر:.الحسنأبو،الأبياري

-)1236رضوانبنعبدالهادي،الأبياري

بننجابنعبدالهاديام(888-1821اهـ،503

.أزهري،وأديبكاتب.المصريالأبياري،رضوان

نعسب.وإليهاالغربيةبمحافظةالأبيارقريةفيولد

إماماجعلهثمأولادهبتأديبتوفيقالخديويإليهعهد

سعود:منهاكتابا،أربعيننحولهومفتيا.لخاصته

نيل؟الثاقبالنجمبمالأدبفي،جزءان-المطالع

مصطلحفيالقسطلانيمقدمةشرحفىالأماني

نفحة،المغنىحواشيعلىالمبنىالقصر،الحديث

لموىهذا.الادبيةالوسائل،الكلاممثلثفيالأكمام

نظمفيمشاركةأيضاوله.يدهبخطالخطوطةكتبه

.بالقاهرةتوفيالشعر.

التيالحربيةالطرقأولأبيانطريق.طريق،أديان

للاستعمالصالحاومازال،شهرةوأكثرهاالرومانشيدها

وهو،سايكسكلوديوسأبيسباسمسمي.اليومحتى

قبل231عامفيتشييدهعلىالإشرافبدأرومانيإداري

الجنوبباتجاهكم212مسافةإلىالويقوامتدالميلاد.

وبعضرومابينليربطوكابوا،رومابينما،الشرقي

إلىإضافيةكم377لمسافةالطريقامتدثم.الأقاليم

الجنوبيالساحلعلىالواقعة(الان)برنديزيبرنديزيوم

منيتخذونالنصارىقدماءكانوقدلإيطاليا.الشرقي

هذاجانبيعلىالموجودةالموتىدفنوسراديبالمقابر

لتجمعاتهم.أماكنالطريق

طريقأبيانطريق

سميقديمروماني

باسم

كلوديوس!أبيص

بداالذيسايكس

312سنةلإنشائه

وهذاالميلاد.قبل

يسيرالذيالطريق

مقابربقايابموازاة

،الرومانمشاهير

مستخدما.لايزال

لحابطا6إ!ج!؟!ه

مائ!*
خف!*!سامب.ص.ء.

برنتوير

نيالتيراالبحر

ءى*
لابيضاالبحر

لمئوسطا

ث!

القصيدة-تلاهومااليونانيالأدبفي-الأديجرام

الإيجازمميزاتهوأهم.الموجهالقولاوالطريفةالقصيرة

العادةفييكونوالأبيجرام.والتوازنوالوضوحوالصقل

الإنجليزيالشاعركتب.ساخرةقصيدةشكلعلى

:يقولكولريدجتايلورصمويل

الأبيجرام؟ما

قصيرجسمهقزميكل

فطنةوروحه

علىومختصرايسيرانقشاالإغريقعندالأبيجرامكان

عماتغيرالأبيجرامولكن،ضريحأوعملةأوبنايةأوتمثال

أوجدوقد.القديمينوالمضمونالشكلفيعليهكان

الذياللاذعالحادالأبيجراممارشيالالرومانيالشاعر
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إغريقيشاعروصفهوقد.الغربيةالادابفىاليومنعرفه

الطريقة:بهذهمجهول

الخلةفىنجدهاالتىالنادرةالصفات

الأبيجرام:منتختفيألايجب

وعذباصغيرادومايكونأنيجبجسمها

ذيلهافيتكونأنيجبواللسمعة

شعرشكلعلىدائماليستالأبيجراماتولكن

المثلذلكومثالأبيجراماتالواقعفيهيالشعبيةفالأقوال

كأفواههطلاتهطلولكنهاقطرا،تمطرلا)إنها،الإنجليزي

(.القرب

مسرحفيهابماقديمةيونانيةآثارعدةموقعأييداوروس

قبلالثالظالقرنفيالمسرحهذابناءتمشهير.خارجي

اليونانيةالمسارحبينمنمصانمسرحأكثروهوالميلاد.

ويتمئشخص،21و...منويتسئلأكثر،الأخرى

السياخ!منالعديدالصيففيويزوره،وشهرةبسمعة

اليونانيةباللغةتؤدىقديمةإغريقيةمسرحياتلمشاهدة

آثارالمسرحهذاقربويوجد.ا!لسرحيةانظر:.الحديثة

عندالمزعومالشفاءإله-أ!مكليبيوسيخلدقديممعبد

الميلاد.قبلالرابعالقرنفيالمعبدهذابنىوقد-الإغريق

أملعلىالمرضىمنالعديدالمعبدهذأإلىيحضركان

مجاور.نزلفينومهمأثناءبشفائهمأسكليبيوسيقومأن

شبهوهيلبيلوبونيز،الشرقيالشاطئعلىالآثاروتقع

تسمىللصيدقريةقرب،اليونان!بفيجزيرة

أثينا.غربجنوبكم46بعدعلىأبيداوروس

أكثروإحدىمدنهاوأكبرالعاجساحلعاصمة!بأب

سكانهاعددإفريقيا.غربيفيازدحاماالموانئ

فيبحيرةامتدادعلىالمدينةتقع.نسمة851)000.0

غينيا،وخليجالبحيرةبينقناةوتربطللبلاد.الجنوبيالجزء

.العاجساحلانظر:.الأطلسيالمحيطذراع

تحويالتيالعاليةالمبانيمنكثيربأبيدجانيوجد

النقيضوعلىالاسر،تسكنهاجذابةرائعةوبيوتامكاتب

فيوبخاصةالفقراء،بأحياءمزدحمةمناطقأيضابهافإن

الصادراتلحركةحيويامركزاأبيدجانميناءيعدأطرافها.

تصنعالتيالمنتجاتتشملإفريقيا.غربيفيوالواردات

كذلك.والصابونوالجعةالسياراتغيارقطعبالمدينة

النخيلوزيتالكاكاوحبوبأبيدجانفىالتجارةتشمل

والفواكه.

الميلاديعشرالتاسعالقرننهايةفيفرنساانتزعت

المواطنيينمنالعاجساحلمناطقوبقيةأبيدجانمدينة

عامفرنساعناستتثلالهاالعاجساحلنالت.الأفارقة

لها،امحاجاساحلعاصمةأبيدجانمدينة

.والمترهات

المفتوحةالأسواقمنكتير

منالوقتذلكمنذأبيدجانسكانعددقفز.أم069

نسمة.رأ000.085نحوإلىنسمة0002018

شمالولايةعاصمةوهي،سودانيةمدينةالأليص

عامسكانهاعددوصلفقدمدنها،وأكبركردفان

الأبيضومدينة.نسمةألف2ء.حواليإلىام399

طرقملتقىفهي،التجاريةبأهميتهاالقدممنذمعروفة

ألمسواقأكبروفيهاوغربيها،البلادشرقيبينالتجارة

أهمأيضاوهى،السودانفيوالماشيةالزراعيةالمحاصيل

صادراتأهممنيعتبرالذي،العربيالصمغلمحصولسوق

الصناعاتبعضبالمدينةتوجد.القيمةحيثمنالبلاد

عقدفيالمدينةشهدتوقد.الزيوتعصرمنهاالخفيفة

داخليةهجراتالميلاديالعشرينالقرنمنالث!انينيات

غربيعمتالتيوالمجاعةالقحطبسببوذلك،مكثفة

منحدتالتىالمياهشمحمشكلاتالمدينةوتعانيالبلاد.

وتطورها.توسعها

.انلسودا:أيضانظرا

.للونا:نظرا0لأبيصا

البلادفيالبريالحيوانانظر:.الحئجرةأبيص

)الطور(.العربية

فيالبريالحيوانانظر:الأصعر.الحئجرةأبيص

)اممطيور(.العربيةالبلاد

اللوكيميا.انظر:.الدمابيضاص
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إغريقىفيلسوف.(..مق072-..مق243)أللثور

كبيرتأثير،والصداقة،والحرية،اللذةحوللأفكارهكان

اليوناني.-الرومانيالعالمءعلى

للعقلالقلقيسببانمصدرينهناكبأنأبيقوررأى

وقد.الموتمنوالخوف،الآلهةمنالحوفهماالبشري

وأنه،خاطئةمعتقداتعلىمبنيةالخاوفهذهأناعتقد

ولكنهاموجودةالالهةأنوأعلنعليها،التغلبيمكن

عنبعيداتوجدلأنها،خوفمصدرتشكلألآيجب

سعادتها.معتحعارضهذالأنبأمورهمتعنىولاالبشر

الخيرلأنيخشىألأيجبالموتإنأبيقوروقال

الشعور،ينهيبزعمهوالموتالشعور،فىيكمنانوالشر

يعيشأنفبإمكانه،الخاوفهذهمنالشخصتحرروإذا

وإن،الألموتجنبمعتدلةلملذاتبالسعيسعيدةحياة

بتعقلالعيشهياللذةعلىللحصولطريقةأفضل

الصداقة.بذوروزرعوعدلوشجاعةواعتدال

للفلسفةمدرسةوأدار،ساموسجزيرةفيأبيقورولد

أبيقوركان.وفاتهوحتىالميلادقبل603عاممنذأثينافي

تعاليمه،تلخصرسائلثلاثترك،الإنتاجغزيركاتبا

عديدةمصادرفيوفلسفتهأفكارهعلىالوقوفويمكن

عنوانها:لوكريشيسالرومانيللشاعرطويلةقصيدةمنها

الأشياء.طبيعةفى

رواقيفيلسوف؟(.أم38-؟م05)إبيكتيتوس

الأمورتسيرأنننشدأنينبغيلاأنهيعتقدكانروماني

وعلىوقعتكيفمابهانرضىأنينبغيبل،نشتهيكما

إلهيةعنايةهنالكأنأيضاآرائهومن.جاءتصورةأي

مصائبالبشريعدهامافإنلذاالأشياء،كلتحكمحكيمة

الأمورلترتيبإلهيةخططمنأجزاءالحقيقةفيهي

منينزعجونفقطالحمقىأناعتقدوقد.للأفضل

الأصيلالرواقيوأن،سيطرتهمعنتخرجالتيالأحداث

انظر:.مطمئنةبنفسوالنكباتالموتيستطئمواجهة

الرواقية.الفلسفة

فيعبدأوكان،الصغرىاسيافيإبيكتيتوسولد

،م98عامحتىرومافىودرسوعاشتحررثم،شبابه

فأمضىالفلاسفةبطرددوميتيانالإمبراطورقامعندما

.باليوناننيكوبوليسفيالتدريسفيحياتهبقيةأبيكتيتوس

أهمأحدأم(.241-01)97بيترأبيلارد،

ولكنه.الوسطىأوروباعصورفيواللاهوتيينالفلاسفة

هيلويز.الشابةللفرنسيةحبهبقصةأكثراشتهر

الذي،أبوهلهرسمبفرنسا.نانتقربأبيلاردولد

نأقررأبيلاردلكنعسكريا،طريقاالنبلاء،طبقةمنكان

الفترةفيبباريساللاهوتبتدريسقامعالما.يكون

مدرسةزملائهمناثنينمعوأسس.أم181أ-131

باريس.جامعةبعد،فيما،أصبحتحتىتدريجياتطورت

وهى،ام311عاملهيلويزأستاذاأبيلاردأصبح

حبقصةونشأت،نوتردامكاتدرائيةمسؤوليأحدحفيدة

مولدأعقابوفي.منهوحملت،والفتاةأبيلاردبين

قرانهماوأبيلاردهيلويزعقدتأم،181عامطفلهما،

وزواجهماحبهمابخبرهيلويز،عمفولجرت،علمسرا.

تلكغضبهلحظةفيواستأجرغضبا.فاستشاط،السري

وانفصل.وخصوهأبيلاردمنزلهاجموارجالمجموعة

راهئا،أبيلاردأصبح.مباشرةالحادثةبعدوهيلويزأبيلارد

حبههماأسرارذاعتوقد.للراهباتبديرهيلويزوالتحقت

تبادلاها.التيالعديدةرسائلهمامنالمأساوي

فكرفيكبيراإسهامالأبيلاردأنالمعروفومن

.واللاهوتالمنطقمجاليفي،الأوروبيةالوسطىالعصور

النصرانيةاستيعابأجلمنالمنطقاستع!العلىحثوقد

الاراءقوامهولانعميدعىكتاباأبيلاردألفعنها.والدفاع

والمبادئالمسائلمختلففياللاهوتيةللسلطاتالمتضاربة

فيأثرتالتيالكتبأحدالكتابهذاأصبح.الدينية

الأوروبيةالوسطىللعصورالأوروبيالفلسفيالنظام

الأهميةبالغمؤلفاأبيلاردكتبكذلك.المدرسيةالمسمى

سماهكتابفي،الذاتيةسيرتهنشركما،الأخلاقفي

بؤسى.قصة

-1881هـ،أ753-8921)لكما،ئوركئاأ

الجمهوريةمؤسس،أتاتورككمالمصطفىام(.389

بمدرسةالتحق.سالونيكفيولدلها.رئيسوأولالتركية

عامهينهييكدولمبالدراسةاهتمامايبدلمأنهإلادينية

إليها،العودةرفضحتىالمدرسةهذهفيالأولالدراسي

العلومبتدريستقومكانتأخرىمدرسةإلىانتقلثم

بعدلازاساتقريةإلىسالونيكمنأسرتهأنتقلت.الحديثة

المدرسةفيالعسكريتعليمهأتاتوركتلقى.والدهوفاة

مقدونيا.فيموناستيرفيثمسالونيكفيالعسكرية

السريةالجمعياتفياتاتوركانخرطموناستيروفي

العثمانية.الخلافةأركانتقويضعلىتعملكانتالتى

عامفىيوزباشيبرتبةالتركيالجيشفيضابطاتخرج

اسمعليهاأطلقسريةجمعيةاتاتورككون.ام509

الاتحادجمعيةإلىانضمأم809عاموفي.الوطن

التيالجمعيةوهيرجالها،أحدوأصبحوالترقي

وعملتالعثمانيةالخلافةبسلطةالإطاحةفيشاركت

الدولةلواءتحتانضوتالتيالشعوبتتريكعلى

العثمانية.
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حيرإلىالمسصبوشعل،التركيةللجمهوريةرئيساكانأتاتورككمال

.أم389عاموفاته

هزيمةفيلدورهواشتهرلواء.رتبةإلىأتاتوركرقي

الحركةالحرببعدونظم.جاليبوليجزيرةشبهفيالحلفاء

،الصغرىآسيالتقسيمالحلفاءخطةوقاومالتركيةالوطنية

إقليممنوالفرنسيةوالأرمينيةاليونانيةالقواتقواتهوطردت

معاهدةعلىالتفاوضعلىالحلفاءوأجبر،الصغرىأسيا

وأصبح.أم239عامفيتركياباستقلالوالاعترافلوزان

موته.حتىأم123منذلتركيارئيساأتاتورك

غربياعلمانيانهخاتركياتبنتأتاتوركقيادةتحتر

أوضاعمنكثيراغيرتجذريةتغييراتإحداثإلىأدى

بدلالذيفهو.والاجتماعيةوالاقتصاديةالعسياسيةتركيا

الحرفإلىالعربيالحرفمنالتركيةاللغةفىالكتابةنظام

بالأعيادالاحتفالمنععلىعملالذيوهو.اللاتينى

منبدلآالأسبوعيةالعطلةيومهوالأحديوموجعلالدينية

التركيةالموسيقىإذاعةمنعكما.الحجومنع،الجحعةيوم

المو!ميقىتذاعأنوأمرالإذاعةمنالشرقيةوالموسيقى

فقط.الغربية

والنهجأتاتوركشعخصيةحولكثيراالناساختلف

وطنيافيهيرىمنالناسفمنتركيا.إدارةفياتبعهالذي

وهدةمنبلادهينتشلأنأستطاعمحنكاوقائدأجسورا

يراهمنومنهم.والرقيالتقدمأفاقإلىوالركودالتخلف

الغالبة،الغربحضارةقيمأمامنفسياللمنهزمينمثالأ

التأخرأسبابوتحميلهاالأصيلةمجتمعهلقيموالتنكر

هذهطرحفيهوالخلاصطريقبأنوالاعتقاد،والهزيمة

والتمحيصالفكريفرزهلمتوجهوهذا.الغربواتباعالقيم

غالبة.أمةتجاهبالانذهالالشعورأفرزهبل

فيأيضاأطارتسمىالتيأتارمدينةتقع.دئة!ر،أظ

بأنهاوتتميز.المهمةالوقمنعددالتقاءعندموريتانياداخل

القوافلطريقعلىوتوجد.بالنخيلتشتهرصغيرةواحة

المدينةوتتعرضوجنوبيها،مورسانياشمماليبينالرئيسى

حدائقها.تطمرالتىاشاحفةالرمالبسببكثيرةلأضرار

نسمة01لأ...منأتارمدينةسكانعددازدادوقد

فينسمة16لأ326إلىام079اهـ،093عامفىفقط

الوقتفيسكانهاعددويقدرأم،779هـ،ا793عام

عدديكونوبذلكنسمة33لأ...منبأكثرالحاضر

المدةخلال%023بنسبةزادقدسكانها

نمووبنسبةأم099-0791أهـ،41.ا-093

لمشوئا.%أ5.1مقدارها

منالموريتانيةالمدنبينالسادسةالمدينةهذهوتعد

.السكانعددحيث

تاريخ.،موريتانيا،موريتانيا:أيضانظرا

-5781هـ،أ038-2921)هاشم،الأتاسي

السوريةالعربيةالجمهوريةرئيسالأتاسيهاشمأم(.069

زعيم.اما-369549عاميبينمتقطعةفتراتخلال

رئيساوكانبالاستانة،تعلم.الاحتلالضدومناضلثوري

بنفيصلالملكعهدفيأم029عامالسوريللمؤتمر

يوسفضمتنفسهالعامفيدفاعيةوزارةتولى.الحسين

تنفيذمنعحاولواحيثشهبندر،وعبدالرحمنالعظمة

ولبنانسوريابوضعقضتالتىريموسانمؤتمرمقررات

دمشقدخلالفرنسيالجيم!لكن،الفرنسيالانتدابتحت

السياسينشاطهيمارسظل.ميسلونمعركةخوضبعد

الكتلةفترأسلسوريا،الفرنسيالاحتلالضدونضاله

تولىحتىام369عامباريسفىالسوريوالوفدالوطنية

فترةاستمرت.ام369عاممرةلأولالجمهوريةرئاسة

الفرنسيوننقضلمابعدهامنصبهتركسنواتثلاثرئاسته

عاميأخرىمرةانتخابهوأعيدسوريا،استقلالمعاهدة

الانقلاباتتعددفترةانتهاءبعدأم549وأمء9.

أديبانقلابآخرهاوكانالحكمعلىالعسكرية

انتخبحتىمنصبهفيالأتاسيواستمر.الشيشيكلي

الجمهورية.لرئاسةالقوتليشمكري

غنيةجدباءمنطقةاتاكاماصحراءصحراء.اثاعاما،

بيرو.منالجنوبيوالجزءتشيليشمالىفيتقع،بالمعادن

نحوالجنوبإلىوتمتدتشيلىفيتاكناقربمنتبدأ
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الشرقومنالهادئالمحيطالغربمنيحدها.كم079

فيهاالأمطارهطولومتوسط.تشيلىانظر:الإنديز.جبال

منكثيرعلىسطحهاويحتويسنويا.سمأ3،منأقل

الملح.منمسطحاتخلالهاوتنتشر.والحصىالرمال

لنتراتالعالمفيالوحيدالمصدرأتاكاماوصحراء

والبارود.الاسمدةصناعةفيتدخلالتىالطبيعيةالصوديوم

بدأعندما-الميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينياتوحتى

الوحيدالمصدرهىكانت-المصنعالصوديومنتراتإنتاج

صحراءمنيستخرجكما.العالمفىالمعدنهذالإنتاج

والفضة.والليثيوموالحديدالنحاس:هيأخرىمعادنآتاكاما

المحيطحربأثناءوبيروبوليفياعلىتشيليانتصاربعد

جميععلىتشيلىأستولتام(،883ا-)987الهادئ

وفيوبيرو.بوليفياعليهاتسيطركانتالتيالصحراءأجزاء

منالشمالىالطرفتشيليأعادت،أم929عام

لبيرو.الصحراء

الغربيةالأوساطفيمنتشرةموسيقيةقطعةالإتياع

آلاتمنآلتانأوأكثر،أوشخصانلحنهاأداءفييشترك

أداءفي،واحدةالةأوواحد،شخصيبدأ.الموسيقى

أداءفييشتركونولكنهم،الاخرونيقلدهثم،اللحن

البداية،عنقليلامتأخرين،مختلفةأوقاتفياللحن

مثالوأبسط.الموسيقىأوالأصواتتتداخلوبذلك

أغنيةمثل،الدوريةبالأغانيالمسماةالأمخانيهوللإتباع

وتسمى.الغربيةالثقافةفىالمشهورةعمياءفئرانثلاثة

طويلا.تستمرلأنهابمالدائمةارتباعاتباالدوريةالأغاني

الألحانانظر:.الممزوجةالألحانمننوعوالإتباع

تأليفا،الممزوجةالألحانأنواعأصعبمنوهي.الممزوجة

فييدخلأنيمكنهالموسيقيةالالةلحنأوالمغنيصوتلأن

.إيقاعضربةأيعندأولحظةأيفيالقطعة

عشرالثالثالقرنإلىالإتباعاتأقدمتاريخيرجع

باخسيبستيانجوهانأيإتباعألفمنأشهرولعل.الميلادي

مقطوعاتهفيلباخإتباعةأروعوتوجد،الجنسيةالألماني

العروضأم(؟)742بيرخجولدمنوعاتالمسماةالموسيقية

مؤلفاته.مجموعةمنوغيرهماأم(7)47الموسيقية

خصيصاتعملتعاونيةمصرفيةرابطةالافثمالىالاتحاد

ويقترضونمدخراتهمالأعضاءويجمع.أعضائهالمصلحة

،المصارفمعظمفيالفائدةمنأحياناأقلبفائدةالأموال

الاتحاداتتنظم.الأرباحمنحصةللمدخرينويدفع

التجمعاتأعضاءأوالشركاتموظفىمنغالبا،الائتمانية

الدينيةالتعليميةالمؤسساتأوالعمالنقاباتأوالزراعية

الولاياتفىتماماشائعةوهي،البلدانبعضفيوالاجتماعية

الميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتأوائلوفي.المتحدة

الولاياتفيائتمانياتحاد02).00نحوهناككان

عضو.مليون45حواليأعضائهاعددبلغ،المتحدة

خلالألمانيافيالتعاونيةألاثممانيةالاتحاداتنشأت

أسمي!وقد.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأربعينيات

الشماليةأمريكافيائتمانياتحادأولديجاردينزالفونس

،ام809عاموفي.بكوسك،ليفيسفىام،009عام

الولاياتفياث!مانياتحادأولتأسيسفىديجاردينزساعد

،أم909عاموفىنيوهامبشاير.فيبمانشستر،المتحدة

الاتحاداتتقنولايةأولماساشوسيتسأصبحت

الغربيةالهندجزرمهاجروبدأبريطانيا،وفي.الائتمانية

منالستينياتأوائلفيائتمانياتحادأولوالأيرلنديون

الاتحاداتهذهوتستهوي.الميلاديالعشرينالقرن

خاصة،بصفةالمحدودةالدخولذويمجموعاتالائتمانية

قانونويخص.مصرفيةحساباتلهملايكونقدالذين

يمكنالتيالشروطعلىام979لعامالاثممانيةالاتحادات

الاثحمانية.الاتحاداتوتشغيلتكوينبمقتضاها

يضعدودياتحاد)إيتعالدوليةالاتصالاتاتحاد

والراديووالهاتفللبرقالدوليبالاستعمالمتعلقةقواعد

وكالةوهو.الصناعيةالأقماربوساطةالاتصالوخدمات

061منأكثرويضم،المتحدةالأموكالاتمنمتخصصة

وسائلتحسينإلىهادفةوعلميةتقنيةدراساتويهيئعضوا.

الاتصالاتمجلةباسمشهريةمجلةويصدر.الاتصال

يضمإداريمجلسمنالاتحادويتألف.واللاسلكيةالسلكية

والهيئة)سكرتارية(،وأمانةالأعضاء،منبلدا43عنممثلين

عادةويعقد.استشارشينولجنتين،الذبذباتلتسجيلالدولية

تطوروقد.سنواتخمسكلمرةالأعضاءلجميعمؤتمرا

عامتأسسالذيالدولي)البرق(التلغرافاتحادعنألاتحاد

له.رئيسيامقرابسويسراجنيفمنالاتحادويتخذ.ام865

المنظماتانظر:.العربيةالدولإداعاتاتحاد

العربية.

انظر:البواخر.لمالكيالإسلاميالاتحاد

والاعلاميةالاقتصاديةوالمنظمات)المؤ!سساتالإسلا!لأالمظمات

.(لثقافيةوا

،راتلإماا،راتالإما:نوا.تيرالإماالاتحادا

ريخ.تا

الأوروبيةالدولمنمجموعةالأوروييالاثحاد

سياسيوتكاملاقتصاديةوحدةتحقيقإلىبالسعيالملتزمة
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محض.استشاريالمجلسودوربمرسحاسترا!بورحلميالأوروبيللمجلسالرئيسيالمركز

أنشئ.الأوروبي!المجموعةلاسمسابقاتعرفكانت.وثيق

.أم399ينايرأفياللأوروبيال!تحاد

الذيالاقتصاديالتعاونمنالأوروبىالاتحادتطور

منمطلإلخمسينياتفيالغربيةالأوروبيةالدولبينبدأ

فيالأمرنهايةفيالدولهذهتعاونتوقد.العضرينالقرن

الأوروبية.المجموعةفيأعضاءبوصفهاالاقتصاديةالشؤون

الاثنتاالأوروبيةالمجموعةدولسعت،أم399عاموفي

الأورولي-الاتحادشيأعضاءالانأصبحتالتي-عشرة

والشؤونالعدالةتطبيقلتشملالتعاونمجالاتتوسيعإلى

.موحدةوأمنيةخارجيةسياسةتبنيإلىبالإضافة،الداخلية

مثلمجالاتفيلالتعاونالداخليةوالشؤونالعدالةتعنى

السياسةتعنىبينمابمالهجرةو!مياساتالقانونتطبيق

ومسائلالعسكريةبالمسائلالموحدةوالأمنيةالخارجية

الثلاثةالتعاونمجالاتتسمى.الأخرىالحارجيةالسياسة

الثلاثة.الاتحادأعمدة،الأحيانبعضفي

أساسيين:أعضاءستةمنالأوروليةالمجموعةتكونت

الغربية.وألمانياوهوأسداولوكسمبرجوإيطالياوفرنسابلجيكا

إلىالمتحدةوالمملكةوأيرلنداالدنماركمنكلانضمتوقد

عامبدورهاأجوناناوانفممت.أم739عامالمجموعة

.أم86!عامانضمتافقدوالبرتغالأمسبانياأماام،819

الأوروبيالاتحادإلىوالسويدوفنلنداالنمسامنكلوانضمت

كلامالنرودفيأجريالذيالاستفتاءوأسفر.أم599عامفي

الأوروبي.الاتحادإلىالانضمامرففه!عن،أم9!4

.أم599عاممنتصففىالاتحادحالةالمقالةهذهتصف

ومالطاقبرصهيأخرىدولثلاثكانتالوقتذلكوفى

الاتحاد.إلىالانضمامأجلمنتفاوضوتركيا،

الأوروبيالاتحادمعاهدة

فيالأوروبيةالمجموعةتطورفيمرحلةأهمحدثت

اتفقعندماام،199ديسمبر11فيبهولنداماستريخت

نصوصعلىالأوروبيةالمجموعةفيالأعضاءالدولقادة

وألاتحادالأوروبيالاتحادمعاهدةوبروتوكولات

الدولفيالوطنيةالبرلماناتصادقت.والنقديالاقتصادي

المفعولنافذةوأصبحت،المعاهدةنصوصعلىالأعضاء

منكلوقعت،أمء99عاموفى.أم!3!ينايرفي

.المعاهدةعلىأيضاوالنمساوفنلنداالسويد

زيادةإلىالأوروبيالاتحاديسعى.الداخليةالشؤون

تشجيعطريقعنالأعضاءالدولفيالاقتصاديالنمو

بينها.فيماالاقتصاديةوالمنافسةوالاستثمارالتجارة

تبنيطريقعنالاقتصاديةالتنميةأيضاالاتحادويشجع

والصحةوالنقلالزراعةمثلمجالاتفيونظمسياسات

فالسياسةالاحتكار.ومقاومةالصناعيةوالمقاييص!والأمن

السلعأسعارتنظم،المثالسبيلعلى،الموحدةالزراعية

ماليةإعاناتوتمنح،المنتجةالكميةوتحدد،الزراعية

للمزارعين.

ممياسةتبنىعلىالأوروبيالاتحادمعاهدةتنص

الأعضاءالدولالمعاهدةتمكنكما.موحدةوأمنيةخارجية
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العدالةتطيقمثلمجالاتفيموحدةقراراتاتخاذمن

بالسياساتيتعلقفيماللتعاملالضوابطوتضع.والهجرة

أيضاالمعاهدةوتتطرقسلطخها.نطاقخارجتقعالتي

الاجتماعية.المسائللتنظيم

يعيشونالذينالأعضاءالدولمواطنيالمعاهدةوتعطي

الانتخاباتفيوالترشيحالاقتراعفيالحق،دولهمغيرفي

البندمناستثناءهاالدنماركطلبت.والأوروبيةالبلدية

الاتحاد.فيبالمواطنةالمتعلق

الأثربعيدتطورأهمإن.والنقديالاقتصاديالاتحاد

اتحادتحقيقإلىبالسعيالمتعلقذلكهو،المعاهدةعليهنصت

وحدةعلىترتكزواحدةعملةعلىيعتمدونقدياقتصادي

.أم919ينايرافيبهاالعملسيبدأالتيالأوروبيةالعملة

منتتكونعملاتسلةبمثابةالأوروبيةالعملةوحدةتعد

تعكسالتىالأعضاءالدولعملاتمنمحددةمقادير

المشتركةالعملاتعددحدد.الدوللهذهالاقتصاديةالأهمية

وفنلنداالسويدمنكلعملاتواستبعدت،عملة21ب

موحدةنقديةسياسةتبنيالتطورهذامثليتطلبوالنمسا.

البروتوكولاتأحدنصوقد.مستقلمركزيبنكيديرها

ملزمةغيرالمتحدةالمملكةأنعلىبالمعاهدةالملحقةالمهمة

إلاوالنقديالاقتصاديللاتحادالنهائيةالمرحلةإلىبالانتقال

وبرلمانها.حكومتهامنمنفصلةموافقةعلىالحصولبعد

علىالحصولأجلمنأيضاالدنماركيةالحكومةوتفاوض

المحددةالاقتصاديةالمعاييربعضالمعاهدةوضعت.مماثلوضع

الاتحادتحقيقعلىنصتكمابها.الوفاءينبغيالتي

مراحل.ثلاثعلىوالنقديالاقتصادي

فيالمهمةالبروتوكولاتأحد.الاجتماعيالفصل

الصفةالاجتماعيالفصليضفي.الأوروبيالاتحادمعاهدة

11عليهصادقالذيالاجتماعيالميثافعلىالقانونية

21عددهمالبالغالأوروبيةالمجموعةدولرؤساءمنرئيسا

نواياإعلانبمثابةالميثاقكان.أم989عامفيرئيسا

والعلاقاتالعمللمسائلالاهتماممنمزيدلإعطاء

الاجتماعيالفصلالمتحدةالمملكةعارضت.الصناعية

ويجعلأوروبافيالبطالةمنمزيدإلىيؤديأنهبدعوى

المملكةموقفأدى.التنافسإلىميلاأقلالعاملةالقوى

منفصلةاتفاقيةفيالاجتماعيالفصلتضمينإلىالمتحدة

منها.جزءأتكونأنعنعوضاالاتحادمعاهدةعن

الاتحادفيالأعضاءللدوليمكن،للبروتوكولووفقا

مسائلفهناكوإقرارها.الجديدةالقوانينعلىالمصادقة

مثلالمشروطةبالأغلبيةوإجازتهاعليهاالاقتراعيمكن

والمعلومات،العملوظروف،واسملامةالصحة

ودمج،العملفيوالمساواة،بالعمالالمتعلقةوالاستشارات

المسائلبعضتحتاجبينما.العملسوقمنالمبعدينالأفراد

الضمانمثلبالإجماععليهاالمصادقةإلىالأخرى

الأعضاءغيرالدوللمواطنيالعملوظروف،الاجتماعي

والمساهمات،العمالحمايةأشكالوبعضالاتحاد،في

للعمل.فرصإيجادإلىالراميةالمالية

هوالأوروبيالاتحاد.الأخرىالدولمعالعلاقات

الجهودفيالأمريكيةالمتحدةللولاياتالرئيسيالشريك

وإدارتها.الدوليةالتجارةقوانينحولللتفاوضالمبذولة

الوكالاتوبعضالمتحدةمإلأمأيضاالاتحاديتعاون

الدولي.والبنكالدوليالنقدصندوقمثلايلأخرى

والزراعةالأغذيةمنظمةفىعضوالأوروبىوالاتحاد

أيضاالاتحادويقدم.المتحدةالأموكالاتإحدى،العالمية

.الفقيرةالدوللبعضاقتصاديةمساعدات

أجلمنالتفاوضفيأحياناالأوروبيالاتحاديساعد

منالمتحاربةالدولبعضبينسلميةتسوياتإلىالوصول

الاتحادأعضاءمندولعدةكونتوقدالأعضاء.غير

هذايعملأوروبا.غرباتحادسمىدفاعياحلفاالأوروبي

)الناتو(،الأطلسىلثممالحلفمعوثيقتعاونفيالحلف

بالإضافةوكنداالمتحدةالولاياتعضوشهفىيضمالذي

أعضاءكلتشملالتىالأوروبيةالدولمنالكثيرإلى

تقريبا.ال!وروبيالاتحاد

الائحاد/المجموعةقانون

لمملطاتهمبعضإسنادعلىالأوروبيألاتحادأعضاءوافق

والسلعللناسالحركةحريةتحقيقبغرضللاتحادأصسياديةا

للتشريع:مصدرانهناك.موحدةسوقوإنشاءوالحدمات

القومية.التشريعاتعلىالأسبقيةلهوكلاهما،وثانويأولي

كلأصبحت،العشرينالقرنمنالتسعينياتمطيعفي

والمجموعةالأوروبيةوالصلبالحجريالفحمجماعةمن

الأوروبية،الاقتصاديةوالمجموعةالذريةللطاقةالأوروبية

هذهتوسيعجرىالأوروبيق.المجموعةباسمتعرف

التضريعاتوضمنتتنظيميا.وربطهاتدريجياألمجموعات

القانونفى،المعاهداتهذهأكملتأوعدلتالتيالقانونية

هاتاننصت.الأوروبيالاتحادومعاهدةالموحدالأوروبي

للدولالاساسيةالالتزاماتعلىوتعديلاتهماالمعاهدتان

منالثانويةالتشريعاتتصدرالاتحاد.تطويرفىالأعضاء

أشكالأالقانونيةالتشريعاتوتتخذالاتحاد،مؤسسات

:عديدة

كلفيوفوريكاملبشكلتطيقهاينبغى.اللوائح

موافقةعدمأوموافقةعنالنظربصرفالاتحاددول

عليها.الأخرىالتمثيليةألمجموعاتأوالقوميةالحكومات

القومية،الحكوماتقبلمنتبنيهايجب.التوجيهات

تستحدثأوالموجودةالقوأنهنتكيفأنإماعليهاينبغيالتي
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الأعضاءالدوللحكوماتملزمةوالتوجيهات.جديدةقوان!ت

تحقيقبكيفيةيتعلقفيماالمرونةمنبشيءتتميزولكنها

تعطى،الأوروبيالاتحادقبلمنالتوجيهإقراربمجردأهدافها.

سشين-عادة-،محددةزمسيةمهلةالأعضاءالدولحكومات

تشريعاتها.فياللازمةالتعديلاتلإجراء

الاتحادتشريعاتمنالقراراتتستمد.القرارات

تطبقالتيالمؤسسةأوالفردأوللدولةفقطملزمةوتكون

عليها.

توفرولكنها،ملزمةغيروهىوالاراء.التوصيات

حولعامارأياتعطيأومعينلمحلوكينمطبانتهاجتوصية

محدد.أمر

إلىوتنقسمدوليةاتفاقياتوهي.الاتحاداتفاقيات

خاصةروابطعلىالاتفاقياتهذهبعضيحافظ.قسمين

بعضهاويمثلالأعضاء.وغيرالأعضاءالدولبعضبين

الاتحاد.لعضويةالانضمامتسبقأوليةمرحلةالاخر

إفريقياشمالدولمنعددمعالمبرمةالتعاونفاتفاقيات

.الاقتصاديالتعاونسوىلهالاهدف

الأوروبية.الاقتصاديةالمنطقة،ثالثةأتفاقيةأسست

الحرةالتجارةاتحادأعضاءأغلبقبولذلكوتضمن

مرحلةتلكوكانتالاتحاد.تشريعاتلثلثي،الأوروبي

الاتحاد.فيالكاملةالعضويةعلىالحصولتسبقأولية

الحاكمةالمؤسسات

فىالأوروبيللاتحادالخمسالرئيسيةالمؤسساتكانت

والهيئةالأورويوالمجلسالوزراءمجلص:هي،أم599عام

الأوروبية.العدلومح!صمةالأوروبيوالبرلمانالتنفيذية

المسؤولالكيانالوزراءمجلسيعد.الوزراءمجلس

طرحللمجلسيمكنولاالاتحاد.سياساتصنععن

يرفضأويقبلأنيمكنهولكنبمبنفسهللقوانينمشاريع

،التضريعاتإجازةتتطلبقد.التنفيذيةالهيئةمقترحات

62)المشروطةبالأغلبيةأوبالإجماععليهاالوزراءموافقة

صوتا44البصيطةالأغلبيةوتتطلب87(.أصلمنصوتا

.تستخدممانادراولكنهافقط

عضو،بلدكللحكومةواحدممثلمنالمجلستحكون

وتتعاقب.الخارجيةوزيرهوالممثلهذاي!صونالعادةوفي

أشهر.ستةلمدةالمجلسهذارئاسةعلىالأعضماءالدول

بروكسل.فيعادةاجتماعاتهالمجلصويعقد

مصطبيستخدملم"،"القمةأوالأوروبيالمجلس

فيهايشاركالتىالأعضاءالدولرؤساءاجتماعاتلوصف

صيغةرسمياالمجلسهذاأعطى.التنفيذيةالهيئةرئيس

تعطي.أم869لعامالموحدةأوروباقانونفيقانونية

بعفالمسؤوليات،المجلسهذاالاقتصاديالاتحادمعاهدة

الاقتصاديوألاتحادوالأمنيةالخارجيةبالسياسةيتعلقفيما

.والنقدي

والخدمةالتنفيذيالكيانبمثابةتعد.التنفيذيةالهيئة

التأكدهوالهيئةتؤديهالذيالرئيسيوالدور.للاتحادالمدنية

الإجراءاتواتخاذالمعاهداتوأحكامبشروطالالتزاممن

طرحعنأيضامسؤولةأنهاكما.الخالفينبحقالتأديبية

شخذهاالتيالقراراتوتنفيذ،القوانينمشاريعوصياغة

الختلفة.الأوروبيالاتحادصناديقوإدارةالوزراء،مجلس

الاتحادفيالرئيسيةالشخصيةالتنفيذيةالهيئةرئيسيعد

حكوماتبوساطةالتنفيذيةالهيئةأعضاءيعين.الأوروبى

المصلحةلتحقيقالعملعليهمينبغيولكنالأعضاء،الدول

لحكوماتهمبالمسؤوليةيدينوااندونبأكملهللاتحادالعامة

المجلسعنمستقلةبصورةالعملعليهماينبغىكما.الوطنية

واحدكلويرأس،أعوامأربعةلمدةتعيينهمويتم.الأوروبي

فيالأعضاءعددكان.معينبمجالتعنىعامةإدارةمنهما

مندولةكلمنعضوينبمعدلعضوا02،ام599عام

وأسبانياوإيطالياوألمانيا)فرنساالكبرىالخمسالدول

الدولمندوأصةكلمنواحدوعضو(،المتحدةوالمملكة

بروكسلفيالتنفيذيةللهيئةالرئيسىالمقريقع.الصغيرة

لوكسمبر!فىالأخرىال!داراتوتوجد

هيئةبوصفهالاوروبيالبرلمانيعمل.الأوروبيالبرلمان

الهيئةمقترحاتالبرلمانويناقش.الاولالمقامفياستشارية

الوزراء.ومجلسالهيئةمنلكلالنصحويعسديالتنفيذية

لهوأسندتأم579عامفيالأوروبيالبرلمانأسس

علىأدخلتالتيالتعديلاتأنغير؟استشاريةصلاحيات

صلاحياتأعطه،الأخرىوالتشريعاترومامعاهدة

ميزانيةإجازةفيالبرلماندورتحمثل.محدودةوماليةتشريعية

تعديلاتأيواقتراح،القوانينمشاريععلىوالتعليقالاتحاد،

المتعلقةالشكاوىفيأيضاالبرلمانيحققكما.ضروريةيراها

معاهدةأعطت.الأخرىالاتحادمؤسساتفىالإدارةبسوء

41فىالتشريعاترفضفىالحقالبرلمانالأوروبيالاتحاد

برلمانيةلجنة91تقوم.والثقافةالتعليمتشملمحددا،مجالآ

.البرلمانأعمالبإدارةمتخصصة

الانتخاباتوتجرىمقعدا،626الأوروبيالبرلمانيضم

مئويةنسبة،دولةكلفيالناخبونيختار.سنواتخص!كل

تمثيلبنسبةالصغيرةالدولوتتمتعالبرلماد.أعضاءمنمحددة

رئيسوهناك.الكبيرةالدولبهتتمتعممافردلكلأكبر

جلسة21الأوروبيالبرلمانيعقد.جلساتهيديرللاتحاد

الجلساتتعقدبينما،ستراسبورجفيسنةكلأعضائهبكامل

بروكسل.فيالأخرىالإضافية

للاتحادالعلياالمحكمةهي.الأوروبيةالعدلمحكمة

العلاقةذاتالقضايافيبالنومخولةوهي.الأوروبى
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فىتنظرأنهاكما.الأوروبيالاتحاديجيزهاالتيبالقوانين

الوزراءومجلسالتنفيذيةالهيئةقبلمنالمتخذةالقرارات

وتقررالحاصة،والمنظماتالأعضاءالدولوحكومات

للمحكمةويمكن.وقوانينهالاتحادلأنظمةخضوعهامدى

وأالأعضاء،الدولمنالمرفوعةالاسشافاتفىالنظرأيضئا

وأأوالمؤسساتالوزراء،مجلسأو،التنفيذيةالهيئةمن

الاتحادولوائحقوانينبتفسيرالمحكمةتقومكما.المواطنين

المحاكممنعليهاالمحالةبالقضايايتعلقفيماالأوروبي

عنالصادرةالأحكامإلغاءأيضاللمحكمةويمكن.الوطنية

الأطرافلكلملزمةالمحكمةقراراتوتعد.الوطنيةألمحاكم

13منالمحكمةوتتكونالأعضاء.الدولذلكفيبما

لمدةالأعضاءالدولحكوماتبينبالاتفاقيعينونقاضيا

.لوكسمبرجفيالمحكمةمقرويوجد.أعوامستة

أصلأموجودةكانتالتيالأخرىالمؤسساتتشمل

التالي:الاتحاد،معاهدةتوقيعقبل

فىالمحكمةمقريوجد.الحساباتمراجعىمحكمة

الاتحادمؤسساتحساباتبتدقيقوتقوم،لوكسمبرج

ولها.ومنضبطةسليمةالماليةمعاملاتهمانمنللتأكد

عننيابةعضودولةتتخذهقرارأيفىالتحقيقلمملطة

مجلسقبلمنعشرالاثناالمحكمةأعضاءويعينالاتحاد.

.البرلمانمعالتشاوربعدالوزراء

تمثلاستشاريةهيئة.والاجتماعيةالاقتصاديةاللجنة

ذاتالأخرىالمجموعاتوبعضوالمستخدمينالخدمين

فىوالمزارعينالمستهلكيناتحادمثلالمشتركةالمصلحة

الأساسيةالمسائلفياللجنةهذهتستشارالأعضاء.الدول

الاجتماعية.والحياةالاقتصادعلىتؤثرالتي

منتتكونالأعفاء.للدولالدائمينالمندوبينلجنة

الذينالأعضاء،الدولفيالمدنيةالخدمةرجالكبار

يحضرونالذينلوزرائهمالتحضيريالعملبمعظميقومون

بروكسل.فيالوزراءمجلساجتماعات

الأوروبيالاتحادمعاهدةبمقتضىأسمست.المناطقلجحة

يمثلونعضوا222منتتكونوهي.بروكسلفيومقرها

القراراتشمأنفيوتستشار،والإقليميةالمحليةالسلطات

الإقليمية.المصالحفيتؤثرالتي

غيرأسسعلىالقروضيوفر.الأوروبيالاستثماربنك

النامية،المناطقفيخاصةالالمشثمارية،المشاريعلتمويلربحية

.متوازننحوعلىالمشتركةالسوقتطويرعلىيساعدمما

الميزانية

الأوروبىالاتحادوصادراتوارداتقيمةتفوف

وتقوم.العالمفياخربلدأيوصاداراتواردات،مجتمعة

يتمالتي،العامةالميزانيةمسودةبإعدادالتنفيذيةالهيئة

الأوروبيالاتحادعنموجزةحقائق

ريختا!7وللدا

لانفمامالأعضاءا

نياأسبا

نياألما

أيرلندا

لياإيطا

البرتغال

بلجيكا

نماركلدا

لسويدا

فرنسا

فنلندا

لوكسمبرج

المتحدةالمملكة

النمسا

هولندا

اليونان

دولة15

أم599يوليو1!ي"

869
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739

579

879

579
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579

579
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99
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25

25

87

87

25

626

لأصواتادعد

مجلسفي

لوزراءا

87

البرلمانفيمستفيضنقاشبعدالأمرنهايةفيإقرارها

لعامالميزانيةمسودةأقرتوقدالوزراء.ومجلسالأوروبي

وحدةبليون.985بمبلغأم599يوليوفىأم،699

ثابتنحوعلىترتفعالاتحادتمويلتكلفةوظلت.أوروبية

عامفيالإنفاقإجماليفببحجم.أخرىبعدسنة

إلىوارتفع.أوروبيةوحدةبليون.63مبلغ،ام079

.ام499عامبحلولأوروبيةوحدة4.72

أعلىحداالأعضاءالدولوضعت.الميزانية!ويل

وقد.الميزانيةتمويللأغراضتخصيصهيمكنالذيللمبلغ

من%ا2،بام،499عامفىالتمويليالسقفهذاحدد

في%.74،كانأنبعدللاتحادالإجماليالوطنىالنابخ

عامفي%27.1إلىيرتفعأنويتوقع.أم079عام

.ام999

والضرائبالجمركيةالرسوممنيتكون.الدخل

خارجمنالمستوردةالزراعيةالمنتجاتعلىالمفروضة

%12نحوالمصدرانهذانشكلوقد.الأوروبيالاتحاد

منالدخلباقيوجاء.ام499عامفيالدخلمن

زادتحيثالأعضاء،الدولفىالضرائبإيرادات

عامفيالميزانيةنصفعنالمضافةالقيمةضريبةمساهمة

مساهماتمنالضرائبإيراداتبقيةوجاءت.أم9!4

إمكاناتها.حمسبكلالأعضاءالدول
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عامفيالميزانيةمنحصةأكبرانفقت.الإنفاق

.%3.94بلغتحيث،الزراعيالقطاععلىأم599

لتحديثالإنفاقمنحصةأكبرثانياستخدمتبينما

فيالاجتماعيةالظروفوتحسين،الاقتصاديةالهياكل

الاتحاد.داخلفقراالأكثرالمناطق

نسبةخفضإلىالمواردزيادةتؤديأنالمؤملومن

الموضوعة.الخططحعسبالبطالة

8.4مبلغأم،499عامفىالأوروبىالاتحادخصص

الإنفاقلأغراض،العامةالميزانيةمنأوروبيةوحدةبليون

رئيسيبش!صلالمبلغهذااستخدم.الخارجيةالشؤونعلى

الديمقراطيةوالدولالثالثالعالمدولتنميةفيللمساعدة

التنميةصندوقوفركماأوروبا.وشرقوسطفيالجديدة

أوروبيةوحدةبليون9.01قدرهإضافيامبلغاالأوروبى

07لمساعدةأم،599عامإلىأم099عاممنللفترة

.الهادئوالمحيطالكاريبيوالبحرإفريقيافيدولة

والئدريبالئعليم

يتعلقفيماعويصةمشاكلالأوروليالاتحاديواجه

فيالركودشبهبسبب،السنل!جمارالصحيةالعنايةبتمويل

الكبيرةباشياداتمقارنةالاتحاد،سكانلعددالكليةالزيادة

فالاتحاد.الأخرىأ3العادولفىالسكانأعدادفي

المهارةمنعاليةدرجةعلىعاملةقوةإلىيحتاخ!ال!وروبي

التسافسيسودهعالمفيالنجاحمنيتمكنحتىوالتعليم

توفيرعلىاهتمامهالاوروبيالاتحادركزوبالتاليالشديد.

52سنتحتالشبابيشكل.لمواطنيهوالتدريبالتعليم

الاجتماعيالصندوقويتولىالاتحاد.سكانثلثنحوسنة

إعاناتوتقديم،المهنيالتدريبعلىالإنفاقالأوروبي

القطهاع.بهذاالخاصةالاسعتخدام

إلىبالاتحاد،الخاصةوالتدريبالتعليمبرامجتهدف

للناسيتسنىبحيث،واللغويةالثقافيةالحواجزكسر

المهنيةبالمؤهلاتوالاعتراف،التنقلحريةمنالامشفادة

الدولتعاونتوقد.الأوروبيالاتحاددولداخ!!وغيرها،

هذاتحدمالتيالبرامجمنكبيرعددلتوفيرالأعضاجم!

.الغرض

تاريخيةنبذة

للتعاونكثيرةتاريخيةسوابقهناك.البدايات

ففى.الأوروبيةالدولبينالسياسيوالاتحادالاقتصادي

بيناقتصادياتحادقام،المثالسبيلعلىأم،219عام

فيالجمركيةالرسومتوحيدإلىأدىوبلجيكا،لوكسمبرج

البلدين.

بشر،أم459عامفيالثانيةالعالميةالحربانتهاءوبعد

الاقتصاديةالوحدةبفكرةمونيهجانالفرنسيالدولةرجل

انظر:.الديمقراطيةالأوروبيةالدولبينالمتدرجةوالسيالممية

بلجيكامنكلوقعتأم،519عاموفى.جان،مونيه

اتفاقيهالغربيةوألمانياوهولنداولوكسمبرجوإيطالياوفرنسا

الحجريالفحمجماعةبموجبهاأنشئتالتي،باريس

الحجريالفحمجماعةوحدت.الاوروبيةوالصلب

اقتصاديةسوففيالستالأوروبيةالدولوالصلب

والصلبالحجريالفحموتجارةإنتاجأجلمن،واحدة

التيالعوائقجميعوألغت.الخردةوالحديدالحديدوخام

كماالأعضاء.الدولبينالسلعهدهتحارةمنتحد

بحريةبالتنقلالحجريوالفحمأ!هملبالعمالسمحت

جماعةبدأت.ألمجموعةدولمنمكانأيفيوالعمل

.ام529عامفيالعملوالصلبالحجريالفحم

أولإنشاءفيوالصلبالحجريمماالفحمجماعةنجحت

حكوماتوسمحتأوروبا،فىدوليةحاكمةمؤسسات

مهمةولكنهامحدودةسلطاتبإعطاءالأعضاءالدول

الأعضاءالدولعلىلزاماأصبحكما.المؤسساتلهذه

المجموعة.لقوانينالانصياع

الفحمجماعةنجاحأدى.الأوروبيةالمجموعةتكوين

علىالأعضاءالستتوقئالدولإلىوالصل!الحجري

المعاهداتهذهوبموجب.أم579لعامرومامعاهدات

والمجموعةالذريةللطاقةالأوروبيةالمجموعةأنشئت

الأعضاء،الدولاستخدمت.الأوروبيةالاقتصادية

بغرضمواردهالتجميعالذريةللطهاقةالأوروبيةالمجموعة

الكهربائيةالطاقةإنتاجفيوتوظيفهاالنوويةالطاقةلطوير

المجموعةعملتبينما.الأخرىالسلميةالأغراضوفى

للدولالاقتصاديةالمواردتوحيدعلىالأوروبيةالاقتصادية

،أم589عامفيالعملالمنظمتانبدأتالأعضاء.

كانتالتىوالتشريعيةالقضائيةالهيئاتنفسوامشخدمتا

أنهإلا،والصلبالحجريالفحماتفاقيةبموجبقائمة

،أم679عاموفي.مستقلةتنفيذيةهيئاتلهماكانت

.واحدةهيئةفيالتنفيذيةهيئاتهاالثلاثالمنظماتضمت

والمجموعة،والصلبالحجريالفحمجماعةوأصبحت

الأوروبية،الاقتصاديةوالمجموعة،الذريةللطاقةالأوروبية

الأوروبية.المجموعةباسمتعرف

نجحام،689عاممنتصفبحلول.التعاونزيادة

الجمركيةالتعرفاتكافةإلغاءفيالأوروبيةالمجموعةأعضاء

جمركيةتعرفةفرضوفيبينها،فيماالتجارةفيتؤثرالتي

ارتةلذلكونتيجة.أخرىبلدانمنالمستوردةالسلععلى

وسمح.بسرعةالأعضاءالدولبينالتحاريالتبادلححم

المجموعةداخلالتجارةعلىالجمركيةالتعرفاتإلغاء

أدىمما،الاقتصاديةكفاءتهابزيادةالأعضاءللدول،الأوروبية

ملحوظة.بصورةمواطنيهالدىالمعيشةمستوىرفعإلى
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المجموعةبدأت،العشرينالقرنسبعينياتأوائلوفي

الدولبعضلعملاتالصرفسعرإدارةفيالأوروبية

النظامإنشاءوساعدوفرنسا.الغربيةألمانيامثلالأعضاء

جهودتعزيزفي،أم979عامفيالأوروبيالنقدي

صرفأسعارتثبيتإلىالراميةالأوروبيةالمجموعة

.العملات

للمجموعةأخرىدولستانضمتالوقتمرورومع

الدنماركمنكلانضمت،ام739عامففي.الأوروبية

عامفياليونانوانضمت.المتحدةوالمملكةوأيرلندا

.ام869عامانضمتافقدوأسبانياالبرتغالأما.ام819

الدولمنكثيرتخلتام،989عاممنوبدءا

وأجرت،الشيوعيالحكمعنالشرقيةأوروبافيالشيوعية

علىالحكومةسيطرةمنوحدتديمقراطيةانتخابات

الأوروبيةالمجموعةوقعتلذلكونتيجة.الاقتصاديةنظمها

والعونبالتجارةتتعلقالبلدانهذهمعخاصةاتفاقيات

،أم099عاموفي.السياسيةوالعلاقاتالاقتصادي

الموحدةألمانياوحلت،الشرقيةوألمانياالغربيةألمانياتوحدت

الأوروبية.المجموعةعضويةفيالغربيةألمانيامحل

خلالمحدوداالمشتركةالسوقإنشاءنحوالتقدبمكان

ولكن.الأوروبيةالمجموعةعمرمنالاولىسنةالثلاثين

الموحدةأوروباقانون،م8791عامفيأقرتالمجموعة

العوائقومعظمالجمركيةالضوابطكافةإنهاءيتطلبالذي

والخدماتالسلعحركةحريةمنتحدالتيالأخرى

القانونهذاأدخلالأعضاء.الدولبينالمالورألروالعمال

وشملت.التأسيسمعاهداتعلىالأثربعيدةتعديلات

إجازتهاتتطلبالتيالمسائلعددتقليصالتعديلاتهذه

تأجيللايمكنانهالتعديلهذاويعني.الأصواتإجماع

وأدولةلاعتراضنتيجةعديدةلسنوأتالاقترأحاتإجازة

ينايرامناعتباراالقانونبهذاالعملبدأعليها.دولتين

القرنتسعينياتمنتصفحلولحتىولكن،أم399

م!لمالقانونمنالأجزاءبعضهناككانت،العشرين

تنفيذها.

التيالمناقشاتأعقابفي.الأوروبيالاتحادتكوين

،أم199ديسمبرفيبهولنداماستريختفيدارت

21عددهاالبالغالأوروبيةالمجموعةدولمندوبواجتمع

الأوروبى.الاتحادمعاهدةلتوقيع،أم299فبرايرفى،دولة

معاهدةباسمأيضاتعرفالتيالاتفاقيةهذهتنص

أيضاتنصكما.الأوروبىالاتحادتأسيسعلىماستريخت

تسعينياتبنهايةوالنقديالاقتصاديالاتحادإنشاءعلى

العشرين.القرن

وأمنيةخارجيةممياسةتبنىإلىالمعاهدةسعت

الداخليةالشؤونفيالاتحادسلطاتزيادةوإلى،موحدة

راغبةالمتحدةالمملكةحكومةتكنلمالأعضاء.للدول

الدولتبنتهاالتيالمقترحاتكافةعلىالموافقةفي

وسط،حلإلىالأعضاءوصلفقدوبالتالي.الاخرى

.المتحدةللمملكةمخرجاتوفرللاتفاقيةبنودباضافة

المجموعةدولكلكانت،أم399عاموبنهاية

علىصادقتقد،دولة21عددهاالبالغالأوروبية

ماستريخت.معاهدة

علىتنصالتيالمعاهدةأصبحتام،499عاموفي

.المفعولنافذة،الأوروبيةالاقتصاديةالمنطقةإنشاء

وفنلنداالنمسامنكلانضمت.التوسعخطط

فىالنرويجودخلت.ام599عامفيالاتحادإلىوالسويد

لمأنهاإلاالاتحاد،إلىالانضمامأجلمنمفاوضات

التفاصيلبعضحولكاملاتفاقإلىالوصولمنتتمكن

نوفمبروفي.والزراعةالأسماكصيدبحقوقالمتعلقة

عضوية،عاماستفتاءفيالنرويجيالشعبرفضأم499

ومالطاقبرصمنكلقدمت،أم599عاموفى.الاتحاد

،أم899عاموفيالاتحاد.إلىللانضمامطلباتوتركيا

عضويته.فيتركياقبولالاتحادرفض

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

جان،مونيهالأوروبىالحرةالتجارةاتحاد

الأوروبيالمقديالنطامأوروبا

الأوروبيةالمجموعة

الموضوعصرعنا

الأوروبيالاتحادمعاهدة-

الاجتماعيالفصل!-الداخليةالشؤون-أ

الأحرىالدولمعالعلاقات-دوالمقديالاقتصاديالاتحاد!-

الاظد/المجموعةقانون-

والاراءالتوصيات-داللوائح-أ

الاتحاداتفاقياتهـ-التوحيهات!-

راتالقرا%-

الحاكمةالمؤسسات-

الحسالاتمراجعيمحكمةوالوزراءمجلس

الاقتصاديةاللحنة-زالأوروبيالمجلص-ب

لاحتماعيةوا

الدائمينالمندوبيرلجةحالتنميديةالهيئة!

للدول

الماطقلجنة-طالأوروبيالرلمان-د

الأوروبيالاستثماربنكيالأوروبيةالعدلمحكمةهـ-

نيةالميزا-

الميزانيةتمويل

الدخل-ب

الإنفاق!-

والتدريبالتعليم-

تاريخيةنبذة-



الدوليالبرلمانىالاتحاد124

أعضاءمنمؤدفةمنظمةالدولىالبرلماليالاتحاد

بالمؤسساتالنهوضإلىتهدف،كلهالعالممنبرلمانيين

.والتعاونالعالميالسلمتحقيقأجلمنوالسعيالنيابية

إطارفيبلدمائةنحومنوطنيةبرلمانيةمجموعاتوتنشط

وينظم،عامكلدوريينمؤتمرينالاتحادويعقدالاتحاد.هذا

جوهرية.قضايالمناقشةخاصةاجتماعات

ومقره.ام988عامالدولىالبرلمانيالاتحادتأسس!

بسويسرا.جنيففيالرئيسى

المتحدةالأموكالاتأحدالعالميالبريدائحاد

نقلحريةأجلمنالعامةالقواعدترسيالتى،المتخصصة

التعاونأواصرتقويةعلىالاتحادويعمل.الدولبينالبريد

وتحسينها.البريديةالخدماتتنطممجاليفىالدولي

عددهاالبالغالأعضاءالدولإلىالفنيةالمعونةالاتحادويقدم

واحذابريدياإقليماتشكلوهى،دولة071منيقربما

البريد.لتبادل

تدعىدوليةاتفاقيةبموجبالعالمىالبريداتحادويعمل

البريدية،الرسومالاتفاقيةوتحددللبريد.الدوليةالاتفاقية

التيالاولىالدرجةمنالبريدلتبادلالموحدةوالإجراءات

.الصغيرةوالرز،البريديةوالبطاقاتالرسائلتشمل

انبريديةالرسومالأعضاءالدولتحدد،الاتفاقيةوبموجب

ما،بلدفيالبريدخدمةكانتوإذا.معينةحدودضمن

لهايحقفإنه،ترسلهمماأكبرالبريديةالموادمنعدداتتلقى

المرسل.البلدمنالزائدالبريدهذاتبادلتكاليفتحصلأن

قبيلمن،أخرىخدماتتنظمأخرىاتفاقياتوثمة

،والمجلاتالصحففيوالاشتراكات،البريديةالطرود

الحوالاتعنفضلا،المضمونةوالصناديقوالرسائل

ية.البريد

اريرالتهثررحىالجهازالعالليالبريدمؤتمرويعد

مشواتخمسكلمرةعادةويجتمع.العالميالبريدلاتحاد

وتعديلها.الاتفاقيةلمراجعةالأعضاء،الدولإحدىفي

معهيتعارضوطنىقانونأيعلىالأسبقيةالاتحادولقانون

اختيارية.تكونالأحكامبعضأنبيد

أعمالعلىيشرف،دائمجهازالتنفيذيوالمجلس

ويتألفالمؤتمر.دوراتبينتنقضىالتيالفترةفيالاتحاد

التمثيلأساسعلىينتخبونعضوا،04منالمجلس

للدراساتالاستشاريالمجلسويجري.الجغرافي

ويضم.الدوليةالبريديةالأمورحولفنيةابحاثاالبريدية

الأمانةالدوليالملكتبويعدعضوا.35المجلسهذا

مركزبمثابةيكونأنويمكنللاتحاد،الدائمةالعامة

الماليةالحمساباتلتسويةمقاصةوغرفةللمعلومات

للاتحاد.

بريديمؤتمرأولدولةوعشروناثنتانعقدتوقد

أولوأصبحتبسويسرا.بيرنفيأم874عامعالمى

اكتعسبوقد.ام875عامفيالمفعولنافذةبريديةاتفاقية

خلالام878عامفيالحاكطاسمهالعالميالبريداتحاد

الأموكالاتإحدىالاتحادوأصبح.الثانيالبريديالمؤتمر

الدائمالرئيسيالمقرويقع.ام479عامالمتخصصةالمتحدة

.بيرنمدينةفيالعالميالبريدلاتحاد

العربية.المنظماتانظر:.العربيالبريدائحاد

تستهدفمنظمةالعلمللقدمالبريطاليالاتحاد

تسمىماوكثيرا،وتدريسهالعلمىبالبحثالنهوض

إلىالاتحادويهدف.)ولكا!البريطانىالاتحاداختصارا

الاتحادويتبع.العلميةوغيرالعلميةالتطوراتأهميةتفسير

.والاجتماعوالطبيعةالأحياءعلومتمثلقسما61

البريطانيينالعلماءتضملقاءاتعامكلالاتحادويعقد

بعضفي-اللقاءاتهذهويشهد.العلميةالتطوراتلمناقشة

فروعوتنظم.الأخرىالدولمنالعلماءأبرز-الأحيان

ذلك،إلىوبالإضافة.محليةبرامجالمنظمةولجانهالاتحاد

والثقافيةالعلميةالجمعياتمعوثيقةبروابطالاتحاديحتفظ

.الأخرى

،ام689عاموفىأم.831عامفيالاتحادتألسه!

طلبةأجلمن،الشبابلقسمالبريطانىالاتحادأسس

.لندنفيفهو،البريطانيالاتحادقيادةمقرأما.المدارس

أيضاويعرفالأوروبيالحرةالتجارةاتحاد

لإلغاءام069عامتأسمستمنظمةوهوبالإفتا.

أوروبافيالتجارةأمامالأخرىالعقباتوإزالةالتعريفات

الاعضاء.للدولالمشتركةالاقتصاديةالأهدافوتحقيق

والدنماركالنمسا:همللإفتاالمؤلسسونوالأعضاء

،المتحدةوالمملكةوسويسراوالسويدوالبرتغالوالنرويج

عامإلىام069عاممنمنتسباعضوالختنشتاينوظلت

كاملا.عضواأصبح!عندماأم199

فىلتنحصرام،599عامفيالإفتاعضويةتراجحت

الاتحادتأثيرلتعاظموذلكوسويسراوالنرويجأيسلندا

أعطىفقد.الأوروبيةبالمجموعةيعرفكانالذيالأوروي

لهوفتحللتعاونأرحبمجالاتأعضاءهالأوروبيالاتحاد

أكبر.أسواقا

وتساعدهفيهالعلياالإداريةالهيئةالإفتامجل!مىيعتبر

معالتعاونأواصرتمتينعلىالإفتاويعمل.اللجانمنعدد

الأوروبي.الاتحادأهماعديدةدوليةومنظماتهيئات

الاقتصاديةالمنطقةاتفاقيةتوقيعالتعاونهذاعنوتمخض
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عامنهايةحتىسويسرا،ظلت.أم499ينايرفيالأوروبية

المنطقةإلىينتملمالذيالوحيدالإفتاعضوام،799

الأوروبية.الاقتصادية

عدىدلحصوللاتسعىمؤسسةالتجاريالاقحاد

شركةعلىيصعبالتيالأهدافتحقيقعلىوتعملالربح

ويستطئ.الشركاتمنمجموعةوتمثلتحقيقها،بمفردها

التجاريالاتحادإلىالانضمامالتجاريةالأعمالأصحاب

والاتحادالشركاتوتعمل.جماعيبشكلوإدارته

شركةعلىيصعبالتيالاهدافلتحقيقمغاالتجاري

تحقيقها.بمفردها

قليلينأعضاءمنالتجاريةالاتحاداتبعضوتتكون

بينما)الفولاذ(.الصلبوصناعةالحديدصناعةاتحادمثل

تجاراتحادمثلالأعضاءآلافمنالاتحاداتبعضتتكون

عددكثرةعلىالاتحاداتفعاليةتتوقفولا.التجزئة

أنواعمختلفإليهاينتميأنالمهمولكنأعضائها،

الولاياتفىيوجد،المثالسبيلفعلى.المصنعةالشركات

.تجارياتحاد0063الأمريكيةالمتحدة

تشجئالناسالتجاريةالاتحاداتنشاطويشمل

الجانبوتشجيع،الصناعيةالمنتجاتشراءعلى

،الأخرىالمؤلسساتمعوالتعاون،الصناعةفىالأخلاقي

علاقةإقامةإلىالتجاريالاتحادويسعى.المؤتمراتوعقد

الصناعيةالشركاتومموظفى،الحكومةمعجيدة

الزبائن.ومع

البحوثالبلدانمعظمفيالتجاريالاتحادويدعم

تحسينفىالمساعدةعلىالبحوثهذهوتعمل.الصناعية

أنشطةضمنومن.الشركاتتبيعهاالتيالمنتجاتنوعية

الصناعية،المقاييستوحيدتحقيقالمهمةالتجاريةالاتحادات

نأالشركاتموافقةعلىحصولهاخلالمنوتستطيع

ونوعيتها.المنتجاتمقاسستقرر

عنالمعلوماتبتقديمالتجاريةالاتحاداتوتقوم

،الأسواقمتطلباتعنتقريراتقدمفقدمصشوعاتها.

وهي.اللازمةوالإحصائيات،بالنصائحالأعضاءوتزويد

أعضائها.وكذلكضدالمقدمةالشكاوىفىبالنظرتقوم

علىتوزيعهايتممجلاتبنشرالاتحاداتبعضتقوم

العصورإلىالتجاريةالاتحاداتتاريخويعود.المستهلكين

نقابة.عليهايطلقكانعندماالوسطى

؟منظماتسيز،الجيه،التجاريةالغرفةأيضا:انظر

لآ.النقابات

الهندجزرانظر:.الغربيةالهئدجرراتحاد

الغربية.

أكثر،أوبددينتضمجمعيةالجمرعيالافحاد

والحصصالجمركيةالرسومإزالةعلىأعضاؤهايتفق

أعضاءيطقالأقطار.هذهبينتجاريةحواجزوأي،النسبية

الأقطاركلعلىالجمركيةللتعريفةموحدانظاماالاتحاد

الجمركيالاتحادالحرةالتجارةمنطقةتشبهالاتحاد.خارج

تعريفةيحدد،الحرةالمنطقةأعضاءمنعضوكلأنإلا

الاتحاد.فيالأعضاءغيرالدولعلىمختلفةجمركية

والبينلوكس،،الزولفرينالجمركيةالاتحاداتأشهرمن

(.أنشأتالانالأوروبي)الاتحادالأوروبيةوالمجموعة

التاسعالقرنمنالثلاثينياتفيالزولفرينالألمانيةالولايات

عامالألمانيةالدولةالولاياتهذهوكونت.الميلاديعشر

اتحادولوكسمبرجوهولندابلجيكاوأنشأت.أم871

الميلاديالعشرينالقرنمنالأربعينياتفيالبينلوكس

وهولشداولوكسمبرجوإيطالياوفرنسابلجيكاوأنشأت

وانضمت.ام579عامالأوروبيةالمجموعةالغربيةوألمانيا

.أم739عامالجماعةلهذهوأيرلنداوالدنماركبريطانيا

عاموأسبانياوالبرتغال.أم819عاماليونانوانضمت

الأورويالاتحادتشكل،ام399ينايروفى.أم869

المجموعةفيكانتبلدا15عضويتهفيضمالذي

الأوروبية.

الأوروبي.الحرةالتجارةاتحادأيضا:انظر

)سارك(الإقليميللتعاوناسياجنوباتحاد

المالديفوجزروالهندوبوتانبنغلادشدولتشملمنظمة

سلطةأعلىالدولولرؤساء.وسريلانكاوباكستانونيبال

سنويا.ويجتمعونالمنظمةداخل

فيببنغلادشدكافيلهقمةأولفيالاتحادتألس!

الاجتماعيةالتنميةتحقيقأهدافهوأهم.8591عام

والاتصالاتوالزراعةالبيئةاهتماماتهوتشمل،والاقتصادية

والنقلوالسياحةوتعاطيهاالخدراتتجارةومحاربة

.والمرأةوالثقافةوالتعليموالتقنيةوالعلوموالسكانوالصحة

مركزإنشاءالصحةمجالفيالاتحادإنجازاتوتشمل

وإصدار،2991عامفىبنيبالكاتماندوفىللدرنسارك

مثلالأولويةذاتالمجالاتفيالتدريبيةالبرامجعننشرة

.البشريوالكلبوالجذامالملاريا

مواضيععلىتركزتسنويةمبادراتالاتحادتبنى

التعلم.وصعوباتوالبيئةالخدراتمكافحةمثلمحددة

جنوبإفريقيا،جنوبانظر:إلمحريقيا.جدوباتحاد

.كريستيانجان،سمطس،تاريخإفريقيا،

الدوللمنظمةالسابقالاسمالأمريكيةالدولاتحاد

أمريكا.وجنوبووسطشماللدولاتحادوهى،الأمريكية
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عامالأمريكيةالدولاتحادبمسمىالعملأوقفوقد

الدولمنظمةميثاقعلىتعديلاتإدخالبعد،أم079

الأمريكيةالدولمنظمةسمتلذلكوتبعا.الأمريكية

العامة.الأمانةالدائمةهيئاتها

تاريخيرجعمنظمةعنالأمريكيةالدولاتحادانبثقوقد

المؤتمرأنشا،السنةتلكففي.ام081عامإلىإنشائها

للجمهورياتالدونيالاتحاد،الأمريكيةللدولالأولالدولي

التجاريالمكتبفيممثلاالمركزيمكتبهوكان،الأمريكية

المكتبتسميةأعيدتوقد.الأمريكيةللجمهوريات

.أم019عامالأمريكيةالدولباتحادالتجاري

اتحادإلىالمنتميةالدولأنشأتأم،489عاموفي

اتحادأصبحثم،الأمريكيةالدولمنظمةالأمريكيةالدول

العامةوالأمانةوالمركزية،الدائمةالأداة،الأمريكيةالدول

لمؤتمراتالدائمةالهيئةأيضاوكان.الأمريكيةالدوللمنظمة

الأمريكية.الدولبمنظمةالخاصة،الأمريكيةالدول

شعوبعلىجمةبفوائدالأمريكيةالدولاتحادعاد

جاءالأمريكيةللدولالبريديفالاتحاد.الأمريكيةالدول

وكان،الأمريكيةالدولبينالوديةللمناقشاتنتيجة

يربطالذي،الأمري!صةأ!دولابينالشهيرالعامالويق

الوسطىأمريكاودولبالمكسيكالمتحدةالولايات

الاتحاد.هذاثمراتأحد،والجنوبية

الدولمؤتمرات؟الأمريكيةالدولمنظمةأيضا:انظر

لأمريكية.ا

.القدمكرةانظر:.القدملكرةالدوليالاتحاد

الاتحادأنشئالبدنيةللتربيةالدوليالاتحاد

ببلجيكا،بروكسلفيأم239عامالبدنيةللتربيةالدولي

والأفضلالإنشاءتاريخحيثمنالأقدمالمنظمةيعدوهو

فيالدوليةالمنظماتكلبينالتأمميسحسنحيثمن

البدنيةللتربيةالدوليالاتحادويهدف.البدنيةالتربيةمجال

فيالممارسةالنشاطاتمنواسعنطاقبتطويرأضهوضاإلى

والصحةللجميعوالرياضة،البدنيةالتربيةمجالات

العمرية،الفئاتكلفىللأفرادالخلويةوالأنشطةوالترويح

التعاونتعزيزفيالمساهمةوإلى،العالمأقطارمختلفوفى

استعدادعلىوالاتحاد.المجالاتتلكفيبينهاالدولي

تحقيقأجلمنوالمنظ!اتوالهيئاتالأفرادمعللتعاون

ووسائلالروابطمنشب!فالاتحادويوفر.الأهدافهذه

والاتحاد.والمنظماتالأفرادبينالمعلوماتوتبادلألاتصال

والعلومالتربيةمنظمةمنكللدىبهمعترفتنطم

الأوليمبيةواللجنة،المتحدةللأمالتابعة)اليونسكو(والثقافة

والتربيةالرياضةلعلومالدوليالمجلسفيوعضمو،الدولية

علاقاتوللاتحاد.الرياضةلتعليمالدوليةواللجنة،البدنية

والاتحاد،الرياضيةللألعابالعربيمإلاتحادوثيقةعمل

بهيقومماكلويتعلق.والرياضةالبدنيةللتربيةالعربي

بالجوانبواسعنطاقعلىنشاطاتمنويدعمهالاتحاد

البدنيوالترويحوالرياضةالبدنيةللتربيةوالفنيةالعلمية

التيالاتحادنشرةالرئيسيةالاتحادوسائلوتشمل.والصحة

وتظو،والأسبانيةوالفرنسيةالإنجليزية:لغاتبثلاثتنشر

وتنطمعاما،64منأكثرمنذمختلفةأشسكالفي

الإقليميةاللجاننشاطاتمثلودعمهامختلفةنشاطات

الزياراتوتبادلوالندواتوالمؤتمراتالعمليةوالدراسات

المعلوماتوتبادلوالتوثيقوالبحوثوالجماعاتالأفرادبين

وتمتد.المشتركالاهتمامذاتوالدوليةالمحليةالمنظماتبين

المحليينالمندوبينمنالبدنيةللتربيةالدوليالاتحادشبكة

ازديادفيوهيبلد،مائةمنلأكثروالأعضاءواللجان

عضويةعلىللحصولالدولمنكثيرلتقدمنظرامستمر

رئيسمنيتكونتنفيذيمجلسالاتحادويديرالاتحاد.

ورئيسصندوقوأمينعاموسكرتيرللرئيسونائب

مكونةتنفيذيةلجنةالتنفيذيالمجلسويتبع.الدوليةللأقسام

نشرةلتحريروهيئةصندوقوأمينعاموسكرتيررئيسمن

لغاتومحرريصندوقوأمينمديرمنمكونةالاتحاد

المجلسمنويتفرع.النشرةبهاتصدرالتيللطعات

تضمالتيالدوليةوالأقسامالعالميةالإقليميةالمفوضيات

للجميع،الرياضةوقسمالمدرسيوالقسمالعلميالقسم

مشاروةمجموعاتيعاونهرئيص!منهماكلويدير

ويشملالاتحادأعضاءكلمنللاتحادالعامالمؤتمرويتكون

الوطنيةواللجانالمساعدينوالمندوبينالاتحادممدوبيذلك

المناطق.ولجان

تعملمنظمةالحرةللئقاباتالدوليالاتحاد

تحسينأهدافهاوتتضمن.العمالمصالحتحسينعلى

منظماتوتطوير،العالمامتدادعلىوالمعاشالعملشروط

إعلامية.وخدماتتعليميةبرامجوإعدادالحرةالنقابات

التيوالنقاباتالاستبداديةالحكوماتالاتحادهذاويقاوم

فيتأسسوقد.العمالعلىالحكوماتتلكمثلتفرضها

دولة.55فيللنقاباتممثلينيدعلىأم949عاملندن

ومنطقةدولةمائةنحوفينقابيةمنظماتإليهتنتمىواليوم

ببلجيكا.بروكسلفيالرئيسيومقره.العالمامتدادعلى

الإياتا.انظر:.الجويللئقلالدوليالاتحاد

وسطفيمنطقةكانوئياسلالدروديسيااتحاد

مأ539عامىبينماواحد،اتحادضمنإفريقيا
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مكوناالاتحادوكان.آنذاكإنجلتراتتبعوكانت.ام639و

بالحكمتتمتعكانتالتيالجنوبيةروديسيامستعمرةمن

ألسستونياسلاند.الشماليةروديسياومحميات،الذاتي

الأفارقةقاومهوقد.ام539عامالاتحادهذابريطانيا

الحكومةعلىيسيوونكانوافيهالبيضلأنوذلكالسودبم

الأقلية.أنهمرغم

ديسمبر،من31فيالاتحادحلعلىبريطانياوافقت

نياسلانداستقلتام،649عاموفي.أم639عام

الشمالية،روديسياوكذلك،ملاويتسمىوأصبحت

وسميتالجنوبيةروديسيااستقلتكما.اليومزامبياوهي

زمبابوي:انظر.بويزمبا

مبيا.زا،ملاوي:أيضانظرا

تنظيمالإسلاميللتضامنالرياضيالاتحاد

المؤتمرلمنظمةالعامةالأمانةمعالوثيقبالتعاونيعملرياضي

السعودية.العربيةبالمملكةالرياضمدينةمقره.الإسلامى

شعبانفىعقدالذيالتأ!ميسىالمؤتمرخلالتشكلوقد

اللجانممثليبحضوربالرياضأم859مايوأهـا504

الأعضاءالدولفيالمسؤولةالجهاتأوالوطنيةالأوليمبية

التضامنتقويةإلىالاتحاديهدف.الإسلاميالمؤتمربمنظمة

الشخصيةوتعزيزالأعضاء،الدولشباببينالإسلامي

التمييزعدممبادئوترمميخ،الرياضيةالميادينفيالإسلامية

.الإسلامتعاليممعتمشياوالطبقاتوالأجناسالأديانبين

والمحبةالوحدةأوأصرتوثيقإلىكذلكالاتحادويهدف

الدولشبابوتعريفالأعضحاءالدولشباببينوالتاخي

المواقفوتوحيد،الإسلامىالمؤتمرمنظمةبأهدافالأعضاء

والقارية،والدوليةالأوليمبيةواللقاءاتالمؤتمراتفي

الدوليةالرياضيةوالمنظماتالهيئاتكافةمعوالتعاون

الدولبينالتعاونتعزيزعلىالاتحادويعمل.والقارية

كافةفيالمشتركالاهتمامذاتالموضوعاتفىالأعضاء

والعملالرياضيةالمبادئعلىوالمحافظة،الرياضيةالمجالات

العالمفيوالأوليمبيةالرياضيةبالحركةالنهوضعلى

عشرأربعةمنللاتحادالتنفيذيةاللجنةوتتشكل.الإسلامى

فهدبنفيصلالأميرالملكيالسموصاحببرئاسةعضوا

نوابوثلاثةالسعوديةالعربيةالمملكةمنعبدالعزيزبن

السعودية،العربيةوالمملكةوماليزياالسنغالمنللرئيس

منأعضاءوثمانية،السعوديةالعربيةالمملكةمنعاموأ!ن

وباكستانوليبياعمانوسلطنةوتركياوبنغلادشتونس

المؤتمرمنظمةعنممثلإلىإضافة،والسعوديةومصر

ينصالتىالاتحادمسؤولساتلإحدىوتنفيذا.الإسلامى

الرياضيةبالحركةالنهوضوتتضمن،الأساسينظامهعليها

التيالخبراءلجنةوتوصيات،الإسلاميالعالمفيوالأوليمبية

الاتحادينظمالرالغ،الإسلامىالقمةمؤتمرعليهاصادق

المجالفيالعاملينالقادةلإعدادوالإدارةالتنظيمفيدورة

ثلاثعلىالدورةوتقامسنوئا.الإسلاميةبالدولالرياضي

هذهوتهدف.والفرنسيةوالإنجليزيةالعربيةباللغاتمراحل

الإسلامية،الرياضيةبالهيئاتالعاملينكفاءةرفعإلىالدورة

وتعريفهم،بينهمفيماوتبادلهالديهمالخبراتوتنمية

وبالحركة،الإسلاميبالعالموالشبابيةالرياضيةبالمنظمات

الدورةمنالأولىالمرحلةأقيمتوقد.الدوليةالأوليمبية

،6991ديسمبرهـاأ417شعبانفىالعربيةباللغةالأولى

عضوا92وحضرها،بالرياضأسبوعينلمدةأم799ويناير

والجزائرالبحرين:شملتإسلاميةدولةعشرةلمستممثلين

والكويتوقطروفلسطينوالصومالوسورياوالسودان

ولبنانوالأردنوموريتانياواليمنوالمغربومصروليبيا

السعودية.العربيةوالمملكة

فيالصناعةتمثلهيئةالأيرلئديالصئاعاتاتحاد

التجارةحولاعضائهااراءتعززوهيأيرلندا.جمهورية

ومجموع.والتنميةوالتخطيطوالضرائبوالمالوالاقتصاد

الحاصةالشركاتمنعضو002.1قرابةأعضائها

الأصلفيتأسعستوقد.الدولةتمولهاالتيوالشركات

اتخذتثم،الأيرلنديةالمصنوعاتاتحادباسمأم329عام

.أم079عامفيالحالياسمها

بريطانيةهيئةالبريطانيةالصئاعاتاتحاد

مشروع000.025منأكثرتمثلحزبيةغيرسياسية

أعضائهانظروجهةتوصيلإلىوتهدف.بريطانيتجاري

واحتياجات،الثروةتكوينأهميةمثلموضوعاتحول

ويمثلوالجمهور.الحكومةإلىالأعمالمجتمعومشكلات

ومنظماتالتجاريةالجمعياتمن002نحوالاتحاد

.الأعمالأصحاب

منيتكونمركزيمجلسالاتحادهذاسياساتويقرر

منمائةمنأكثروله،لندنفيشهريايجتمععضو004

أيضاوله،العاملةوالأطرافوالفرعيةالمتخصصمةاللجان

ويعقد.الصغيرةللشركاتومجلساإقليميا،مجلسا13

053نحومنمكونةموظفينهيئةللاتحادالقمةمؤتمر

.عاممديريرأسهمشخصا

مأ659عامالبريطانيةالصناعاتاتحادتأسسوقد

الصشاعاتواتحادالبريطانىالأعمالأصحاباتحادبدمج

البريطانية.للسلعالوطنيةوالجمعية،البريطانية

دلمتطوعينأطباءاتحادالبريطاليالطبيالاثحاد

الطبيةبالعلومللنهوضأم329عامفيتأسسالمحترفين
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الحسنة،السمعةعلىببعفوليحافظبعضهاالمرتبط

الختصرباسمهويعرف،الطيةالمهنةواهتمامات

يمارسونالذينالأطباءأغلبويعتبر..إيه(إم.بي)ولالااكاما

لهاتحادوهو.البريطانيالطبيالاتحادفيأعضاءالمهنة

لعلاجأطباءهىالأرئالبارزةولجانه.مميزةتجاريةعلامة

فيالمتدربونوالأطباء،العموميونوالأطباء،الحيسكان

لجنةكلوتمثل.بالمستشفىالأطباءوكبار،المستشفيات

باسسمها،وتتفاوضلها،المناسبةالوطنيةالصحيةالخدمات

بالاتحاد.تتعلقالتيالأمورالصحةإدارةتديركما

تحعهوالرياضيةللألعابالعربيالاتحاد

أنشئ،العربيةالرياضيةوالاتحاداتالعربيةالأوليمبيةللجان

العربيةبالمملكةالرياضمدينةفيومقرهأم779عام

إلىالرياضيةللألعابالعربيالاتحاديهدف.السعودية

تكاملعلىوالعملوتطويرهاالرياضيةبالحركةالنهوض

تحقيقأجلمنيعملوهو.العربيةالبلدانفىإمكاناتها

فيالمعنيةالرياضيةبالأحهزةعلاقاتهتوطيدعلىأهدافه

والمنظماتبالهيئاتعلاقاتهتوثيقجانبإلىالعربيةالدول

للألعابالعربيوللاتحاد.المحتلفةوالدوليةوالقاريةالوطنية

واللجنةالعربيةالدولجامعةمنبكلعلاقاتالرياضية

التضامنولجنة،الدوليةوالأكاديمية،الدوليةالأوليمبية

الاسيويالأوليمبىوالمجلعم!اليونسكووهيئةالأوليمبي

للرياضةالأوروبيوالاتحادالإفريقيةالأوليمبيةاللجانواتحاد

للطبالدوليوالاتحادالبدنيةللتربيةالدوفيوالاتحاد

الرياضيوالتلفزيونللسينماالدوليوالاتحادالرياضى

الدوليةالاتحاداتواتحادالعسكريةللرياضةالدولىوالمجلس

الدوليوالاتحادالرياضيةللمعلوماتالدوليوالاتحاد

الرياضية.للصحافةالدوليوالاتحادللجميعللرياضة

فيتواجدهعلىالرياضيةللألعابالعربيالاتحادويحرص

ماوخاصةوالدوليةالعربيةالرياضيةأاللأحداثواالمناسبات

والرياضة،البدنيةالتربيةأضطويروالدراسةبالبحثمنهايهتم

منكثيرفيالبدنيةللتربيةالدوليالاتحادمعويتعاون

ومن،وأغراضهأهدافهتحقيقأجلمنوالنشاطاتالفعاليات

البدنيةللتربيةالدولىالاتحادنشرةإصدارالنشاطاتهذه

منالرياضيةللألعابالعربىالاتحادويتشكل.العربيةباللغة

العربية،الرياضيةوالاتحادات،العربيةالأوليمبيةاللجان

وتتواجد.أ!دوليةاالأوليمبيةاللجنةفيالعربوالأعضاء

والإمارات،الأردن:منكلفيالعربيةالأوليمبيةنالب

وجيبوتي،والجزائر،،وتونس،والبحرين،المتحدةالعربية

،لعراقوا،لصومالوا،وسوريا،انلسودوا،يةأصممعودوا

وليبيا،،نولبنا،لكويتوا،وقو،وفلسطين،نوعما

الاتحادأتوتشول.واليمنوموريتانيا،،والمغربومصر،

التربية،القوىألعابالأسكواش،:اتحاداتالعربيةالرياضية

الجولف،الجودو،الجمباز،،التنس،والرياضةالبدنية

،الأجساموبناءالأثقالرفع،الرياضيةالصحافة،الدراجات

الكرة،الشطرنج،الشرطة،السلةكرة،السباحة،الرماية

كرة،الفروسية،الرياضيالطب،الطاولةكرة،الطائرة

المعوقين،رياضة،المصمارعة،المبارزة،الكاراتيه،القدم

اللجنةفىالعربالأعضاءعددويبلغاليد.كرة،الملاكمة

وتونسوالمغربمصرمنوهم،سبعةالدوليةالأوليمبية

أسسودان.واوالسعوديةوليبياوالجزائر

السلكيةللمواصلاتالعربيالاتحاد

العربية)المنظهماتالعري!المنظماتانظر:والا!.

المتحصصة(.

.العمالنقاباتأنظر:.العمالاتحاد

دولمعظميضمدفاعىحل!أوروب!كرباثحاد

الأطلسيشمالحلفمنظمةفيالأعضاءأوروباغرب

الغربية.للدولالرئيسىالدفاعيالحلفهووالناتو)ناتو(.

الأطلسي.دثمالحلفانظر:

منأم559عامفيأوروباغرباتحادتشكيلوتم

،ولوكسمبرجوهولنداوبلجيكاوإيطالياوفرنسابريطانيا

أمسبانياأصبحت،ام889عاموفي.الغربيةوألمانيا

،أم099عامفىألمانياتوحيدوبعد.فيهعضوينوالبرتغال

المنظمةوتعملالاتحاد،منجزءاالشرقيةألمانياأصبحت

مأ299عاموفىالناتو.فىالأوروبيالجانبتقويةعلى

بالاتحاد.عضوااليونانأصبحت

تاريخهيعوداتحادالأستراليالفيدراليالاتحاد

مستعمراتستأصبحتبعدماأم،109عامإلى

)الكومنولثالأستراليةالشعوبرابطةفيدولآأسترالية

المستعمراتلتوحيدالطرقمنالعديدجربالأمشرالي(.

أرغمالعامذلكوفي.أخفقتأنهاإلآ،ام988عامقبل

ويلز،ساوثنيووزراءرئيس،باركيسهريالسير

الملك-يوركدوقوأعلنالاتحاد.لتكوينالمستوطنين

في،الأستراليالاتحادميلاد-بعدفيماالخامسجورج

.أم109عامينايرمنالأول

الأولىالمرحلة

المحليةالمؤتمرأتناقشت.المستقلالتطورمشكلات

،ام88و.1863عاميبينالفترهخلال،للمستعمرات

المشاكلوأضحت،متضافرةجهوداتتطلبالتيالمواضيع

نيوأنشأتؤحثلأ،.للعيانظاهرةأموراالتطهور،عنالناجمة
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بمقياس،الحديديةالسككلخطوطشبكةويلز،ساوث

،القادةمنأيلدىيكنولمجيرانها.عنمختلف

لمصلحةلمستعمرتهالخاصةالمصالحعنللتنازلالاستعداد

القوية،تخشىالضعيفةالمستعمراتوكانت.الاخرين

هناككانهذا،ومعالأقوياء.بينفيماالغيرةناروتضطرم

تهديدأيضدحماشهمتضمنسوفبريطانيابأنإجماع

خارجي.

أم988-1885الثانيةالمرحلة

خلال،عديدةأمورألحتالمتزايد.الوطنىالشعور

منها،الوحدةأجلمنالعملضرورةعلىنفسها،الفترة

واختطاف،الصينيةالهجرةلوقفالحكوماتحاجة

قصبمزارعفيللعملالجنوبيالبحرجزرفيالمستوطنين

وصولمنللخشيةإضافةكوينزلاند،فىوالقطنالسكر

لذالأستراليا.المتاخمةالجزرإلىالأوروبيالتوسععمليات

لإحباطكوينزلاند،وزراءرئيسماكلريثتوماسالسيرقام

ودعا.الجديدةغينيابضمبابوا،فيالألمانيةالخططات

موتمرعقدإلىفكتوريا،وزراءرئيمي!،سيرفيسجيمس

صمويلالسيروضعكما.ام883عام،للمستوطنين

لمجلسقانونمشروعكوينزلاندوزراءرئيسجريفيث

القانونشملوقد.أم885عامبريطانياأيدته،اتحادي

وفيجي.نيوزيلنداإلىإضافة،الأستراليةالمستعمراتجميع

عملعلىويلزساوثنيوغيابأثر.الماليةالمشكلة

،المحستعمراتوأقوىأقدمباعتبارها،الاتحاديالمجلس

المالية.المشكلةالاتحادتواجهالتيالمشكلاتأكثروكانت

السياسةتحقيقالماليةالمناقشاتمنالهدفكان

منالمسألةتلكوظلتوحريتها،التجارةلحمايةالمناسبة

.المستعمراتبينالدائرةللخلافاتالرئيسيةالأسباب

أم398-1918الثالثةالمرحلة

عامالمؤتمرباركيسهنريالسيرنظم.التمهيديالمؤتمر

منقويادعماولقيناجخاوكان،ملبورنفي،أم098

منكبيرعددوحضره.والضيوف،المنتخبينالأعضاء

فكتوريا،فيالائتلافيةالحكومةوقادة،الحكوماترؤساء

منوغيرهاوتسمانيا،وكوينزلاندويلزساوثونيو

علىالحضوروافقعنها.مندوبينأوفدتالتيالمستعمرات

علىقادرةتكونأنعلىالأستراليللاتحادحكومةإقامة

المحلية،الحكوماتمنالمؤتمروطلبوتنفيذها.القوانينسن

إنجازيتموأن،الأصليينالأستراليينمنالأعضاءاختيار

.الاجتماعذلكفىالدمشورمشروع

أوائلفيأنعقد.الاولالاتحاديالعامالمؤتمر

عنمندوبا،وأربعينستةبحضور،سيدنيفي،ام198

حالتهأنإلا،باركيسالاجتماعترأس.المستعمراتجميع

مكانهوحل،الجلساتمتابعةعنللتخلياضطرتهالصحية

منكلوضحإلدستورفىوشارك،جريفيثصمويلالسير

ويلز،ساوثنيوعنوبارتونلكوينزلاندممثلاجريفيث

عنكنجستونكاميرونوتشارلزتسمانيا،عنوكلارك

.والقانونالسياسةفىخبراءكانواوكلهمأستراليا.جنوب

الدستور،مشروعاقترحللدستور.الأولالمشروع

منتتكون،الأستراليةالشعوبلرأبطةاتحاديةحكومةإقامة

كبارأحدبأنهجريفيثصمويلواشتهر.دولست

علىالحكوماتوأفقت.الأستراليالاتحادمهندصي

لاأنهشعرت،المستعمراتباقيولكنوالدستور.المقررات

الكبيرةالاثارواجهتأنبعدالاستمرار،منجدوى

والخلافاتالماليةالصعوباتونالت،الاقتصاديللتدهور

باركيسومنيللاتحاد.العملمنأكثراهتماماالصناعية

باركيس،هنريالسير

أبادائمايسمىوكان

لحملاتهودلكالاتحاد،

لإقناعقادهاالتيالطويلة

الاستراليةالولايات

قبلتوفىوقدبالاتحاد.

عامالنهائىالاتحادتحقيق

.أم109
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يستعيدأنقبلوتوفي،أم198عامانتخاباتفيبهزيمة

.الوزارةرئاسة

أم798-3918الرابعةالمرحلة

عامبارتونأدموندقام.شعبيةحركةإلىالاتحادتحول

الاتحاد.أجلمنويلزساوثنيوفيبجولةأم398

الجماعاتوبدأتالاتحاد،قضيةدعمالناخبينمنوطلب

التحمس.بارتونبدعمحظيتوقدبالظهور،ال!تحادية

منكبيربدعمف!صوريافيمماثلةحركةفازت،وكذلك

الأسترالينمنظمةباس!عرشت،والحرفيينالعمال

الجو،المتوازيةالحملاتتلكنجاحهيأوقد.الأعمليين

فيجلساتهوعقد،أم398عاممؤتمرإلىللدعوةالملائ!ا

ويلز.ساوثونيوفكتوريابينالحدودعلىكورووا

كويك،جونالمحاميمقترحاتهقدمكورووا.مؤتمر

المؤتمرأعضاءانتخابيتموأن،جديدةاتفاقيةعقدواقترح

الدستور.علىشسعبياستفتاءإجراءوضرورةالشعبمن

التيأم598عاماتفاقيةإلىالمؤتمرفيالتوصلتم

.المستعمراتلممثليانتخاباتإجراءإلىدعت

أم009-7918الأخيرهالمرحلة

أعاد.أم898أ-798لعامالعامالوطنيالمؤتمر

أرلغفيللا!حتفتاءوطرحهالدلممتور،صياغةالمؤتمر

وأأسغربيةاأستراليافيهتشتركولم.مستعمرات

غيرهما،فيالعظمىالغالبيةوأيدتهكوينزلاند،

عامالثانيالاستفتاءفيالمستوطناتجميعوساهمت

وأعدت.الأغلبيةتأييدع!حصلالذي،أم998

منمكوناتحادينظامفيدولألتكون،المستعمرات

المجلسأعفماءكافةيعاملأنعلىأجزاء،خمسة

كافةالشيوخمجلسويمثل،المساوأةقدمعلىالاتحادي

للوزراءرئيسالتنفيذيةالسلطةويرأس،بالتساويالدول

لتفسيرعليامحكمةوشئكلت،الأغلبيةحزبمنيختار

ويتم.البريطانيةالسلطاتالعامالحاكمويمثلالدصعتور.

المقترحاتتلكوحظيت.الاتحاديةللدولةعلماتحديد

البريطانية.الحكومةبتأسد

الروادأعلنأم109عامينايرمنال!ولوفي

أول،بارتونوأصبحالجديد.الاتحاديالدستورالمؤسسون

المؤمسعينوأصئبعض،الأستراليللاتحادوزراءرئيس

قيامعارضمنهناكوكان.الأولالبرلمانفيأعضاء

منهم،الميلاديالتا!ععشرالقرنأواخرحتىالاتحاد،

جونوالسير،للمعارضةأصئزعيماالديريد،جورج

الاتحادفيالغربيةأمشراليادخولعطلالذي،فورلست

واطسونوجون،كوكوجوزيف،ممكنةلحظةآخرحتى

هيوز.موريسووليمفيشر،وأندرو

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

ووكرصمويلالسير،جريفيثتاريخأستراليا،

جيمسس!يرفش!،حكومة،لياستراأ

الشمالي.الألمانيالكونفدراليالاتحاد

والتورة(.)ميترنيحالنمساألماليا(،)توحيدأللانياان!:

بينأتحاد،الكارتلباممويشتهرالمئئجيناتحاد

لمصلحةالأسواقفيالتحكمأجلمنماصناعةفيالمنتجين

منتجاتهابيعأسعاررفععلىالاتحاداتوتعمل.منتجاتهم

يتكونوقد.المنافسةمنوالحدالمتاحالطلبتقييدخلالمن

فيأومادولةفيخاصةملكيةمملوكةشركاتمنالكارتل

.الحكوماتبينالكارتلت!صينأيضاويمكن.دولعدة

سوىيضمألاالكارتلعلىفإن،النجاحولتحقيق

جميعيضمأنذلكمعينبغيولكنه،قليلينأعضاء

يحققوبالتالينفسها،الصناعةفيالعاملينالمنتجين

يكونألاوينبغيلمنئما.ال!صاملشبهأوالكاملالاحتكار

العروضتكونوأن،بهالشبهقريبةبدائلالمنتجلهذا

.نادرةالجديدة

علىوللحصول.لمنتجهعالياسعراعادةالكارتليحدد

عضوكلإنتاجمنيحدماعادةالكارتلفإنالسعرهذا

.السوقمننصيباعضولكليحددأنهكما،أعضائهمن

إلىأعضائهمنكبيرعددلجأماإذاالكارتليفشلوقد

.الترتيباتهذهفيالغش

،الميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينياتأواخروحتى

بينللمنتجيندولية)كارتلات(اتحاداتتوجدكانت

والفولاذ.الأدويةمثلصناعيةمجالاتفىتعملشركات

نظراأهميةذاتغيرأصبحتالصناعيةالاتحاداتأنغير

بعضتكونتام069عامومسذعليها.الإبقاءلصعوبة

طبيعيةثرواتأوالنفطتنتجحكوماتبينالاتحادات

للنفطالمصدرةالدولمنظمةالاتحاداتهذهوأشهر.أخرى

هيمنتالعشرينالقرنمنالسبعينياتعقدوفي)أوبك(.

منمكنهامما،العالميةالنفطأسواقمعظمعلىالأوبك

منالثمانيناتفىولكن.كبيرةزيادةالنفطأسعارزيادة

تحديدعلىقوتهامعظمأوبكفقدتالعشرينالقرن

المقررةالحصصعلىالخروجنطاقلاتساعن!االأسعار

أسعارانخفاضإلىهذاأدىوقدأعضائها،بعضقبلمن

ملحوظة.بصورةالنفط

المتحدةالمملكةفىمشروعغيرالكارللويعتبر

يرفعلأنه،الأخرىالدولمنوعددالمتحدةوالولايات

أحتكاريا.وضغاويوجدمسوغبلاالأسعار

والمنافسة.الاحتكار:أيضاانظر
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الاتحاداتهىالعربيةالرياضيةالاتحادات

تمارسالتيالعربيةالدولعضويتهاإلىتضمالتيالرياضية

اتحادفيهاويوجدالاتحاد،بهايعنىالتيالرياضةفيها

للألعابالعربيالاتحادفيأعضاءوجميعهالها،محلى

للرياضةالدوليالاتحادإلىينتميمنهاوكل،الرياضية

رياضتهفىكلالعربيةالرياضيةالاتحاداتوتتولى.المعنية

معوتتعاونفيها،الأعضاءالعربيةالدولفىالرياضةإدارة

ويديردولها.فيالرياضةبتلكللنهوضالمحليةاتحاداتها

منيتكونإدارةمجلسعربىرياضىاتحادكلشؤون

صندوقوأمينعاموأمين،للرئيسنائبينأوونائبرئيس

تأسيسبدايةويرجعالأعضاء.منوعددللاتحاد،

شهدالذيام9ء6عامإلىالعربيةالرياضيةالاتحادات

ذلكبعدتوالىثم،عربيةرياضيةاتحاداتثلاثةتأسيعر

ستةبلغتحتىالعربيةالرياضيةألاتحاداتبقيةتأسيس

ما839عامتأسس!الأسكواشمنلكلأتحاداوعشرين

عامتأسس،القوىوألعاب،بالأردنعمانفيومقره

والرياضة،البدنيةوالتربية،الرياضفىومقرهام759

تأسس،والتنس،المغربفيومقره،ام869عاموتأسه!

عامتأسسوالجمباز،بغداد،فيومقرهأم،75!عام

عامتأسه!والجودو،بغداد،فيومقره،أم759

عامتأسه!،والجولفبغداد،فىومقرهأم،769

عامتأسر،والدراجات؟البحرينفىومقره،ام879

تأسس،الرياضيةوالصسحافةبمالقاهرةفىومقره،ام759

وبناءالأثقالورفعبغداد،فيومقره،أم729عام

الجماهيريةفيومقره،ام9ء6عامتأمس!ايلأجسام،

بمالقاهرةفىومقره،ام879عامتأسس!،والرمايةبمالليبية

وكرة،دمشقفىومقره،ام839عامتأسس،والسباحة

والشرطة،بغداد،فيومقرهأم،749عامتأسس،السلة

تأسس،والشطرجبغداد؟فىومقره،ام759عامتأسس!

تأسس،الطائرةوالكرة؟تونسفىومقره،م7691عام

عامتألسر،الطاولةوكرةبغداد؟فىومقره،أم759عام

تأمس،الرياضيوالطب؟الرياضفيومقره،أم569

عامتاسر،والفروسية،تونسفيومقره،أم829عام

عامتأسس،القدموكرةبغداد،فيومقرهام،759

عامتأسه!،والكارأتيه،الرياضفىومقره،م4791

عامتأسر،والمبارزةبغداد،فىومقره،أم759

عامتأسصر،والمصارعةبغداد،فيومقرهأم،569

عامتأسس،المعوقينورياضةبغداد،فيومقره،أم079

عامتأسس،والملاكمةبغداد،فيومقره،أم879

عامتأسصاليد،وكرةبغدادبمفيومقرهأم،069

الاتحاداتنشاطاتومن.الرياضفيومقره،أم759

الكأسوبطولاتالعربيةالبطولاتإقامةالعربيةالرياضية

إقامةفيوالمشاركة،الدوريأبطالالأنديةوبطولات

المدرممية.العربيةوالدوراتالعربيةالدورات

ولايةرابعوهيالهند.شماليتقعولايةيرادشأتر

كثافةأعلىوبها2(كم.41492)1المساحةحيثمن

نسمة/4172076138منأكثريسكنهاحيثبمسكانية

.الهندوسمنمعظمهمأم199عامإحصاءحسب

الفقيرةالولاياتمنوتعد.المسلمينمن%أ5بهاويوجد

لمدةالدولةرأسيعينهحاكمويرأسهاسكانها،لكثافةنوا

مهنةالعاملينالسكانمن75%يمارس.سنواتخمس

منالدولةاعتمادقبة

علىتستحوذالتيالمباني

لمدينةالزائريناهتمام

أكبرمنتعدالتيأكرا

برادلق.أترمدد
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كما،والقمحوالأرزوالذرة،القطنزراعةخاصةالزراعة

اليدويةوالصناعاتوالسكرالدقيقصناعةالبعضيزاول

والسليكا.والجيرالفحمالنسئوتعدينوصناعة

اللغاتتتحدثالتىالشعوبعلىيطلقاسمالأراك

اللغةأهمها،فروععشرةنحومنهايوجدالتيالتركمانية

فيالموجودينتركيمليونالتسعينمعظميعي!.التركية

جنوبفيالبلقانوبلادالسوفييتىوألاتحادتركيافيالعالم

الأتراكنسبةوتزيد.وإيرانوالصينومنغولياأوروباشرقى

منالثانيةالمرتبةفىيأتونوكانوا%،09علىتركيافي

العرقيةالمجموعاتبينمنالسلافيينبعدالعددحيث

الأتراكمنوهناك.السابقالسوفييتيألاتحادفيالكبيرة

الأتراكومعظموالقيرغيز.التتارمثلأخرىمجموعات

.مسلمون

أسلافهمكانإذبمالتاريخفيمهمدورللأتراككان

قارةفيالرحلالشعوبمنوغيرهمالهونيينمنيتكونون

أوروبامنكبيرجزءاكتساحالهونيونأممتطاعوقد.اسيا

عشرالحاديالقرنوخلال.الميلاديالخامسالقرنخلال

(،)إيرانفارسبلادعلىالسلاجقةالأترأكسيطر،الميلادي

استقروقد(.الحالية)تركياالصغرىآسياعلىسيطرواثم

منالأخيرالجزءخلالأ!عرىاآسيافيالعثمانيونالاتراك

عشرالسادسالقرنوبحلول.الميلاديعشرالثالثالقرن

الشرقمناطقمعظمعلىالسيطرةلهمكانت،الميلادي

لكنهمأوروبا،شرقىوجنوبإفريقيا،وشمالي،الأوسط

(أم!18-4191)الأولىالعالميةالحربفيهزموأ

مشةفىالوجودحيزإلىالحديثةتركيادولةوبرزت

.ام239

بمالدولة،العثمانيةالتتار؟بمالدولة،السلجوقية:انظر

تركيا.

منمجموعةأييعنيمصطدحالئادرةالأتريئ

.7وأ58بينالذريةأعدادهاتتراوحالتىالفلزيةالعناصر

فىموساندرجوستافهوالنادرةالأتربةدرسمنوأول

تسميةأنوالواقععشر.التاسعالقرنمنالأربعينيات

ليمستالعناصرتلكأنإذ،صحيحةغيرالنادرةالأتربة

لأنالاسمهذاعليهاأطلقوإنما،نادرةهيولاأتربة

وهذهأكاسيد.شكلفىمرةلأولفصلوهاالكيميائيين

والمغنسيومالكالسيومأكاسيدماحدإلىتشبهالأكاسيد

.المعتادةالأتربةباسمأحيانأتعرفالتى،والألومنيوم

الغلاففيإلكتروناتثلاثةلهاالعناصروهذه

الكيميائية.التفاعلاتفيبهاوتشتركلذراتهاالخارجى

النادرةالأتربةعناصرجميعتشتركالتركيبهذاوبسبب

النادرةالأتربة

الذريإلوزنالذالعددالكيميائيالرمزالعنصر

8521،041حص!لسيريوما

395709،041ءيميوملبراسودا

406420،441*يميوملنيودا

541،""16"ول!البروميتيوم

62.30.01،،)3السمريوم

6369.151!اس!اليوروبيوم

اء7لم4652ك!4الجادوليميوم

.65429158؟+التربيوم

5.162*66لا*الديسبروريوم

576039.461*الهولميوم

8662.716س!3الإرليوم

96439.816،ول،الثليوم

،173"074؟3اليتريوم

1779،417!اسأاللوتيتيوم

وجودهاويمكن،المائيةمحاليلهافىمتشابهةخواصفي

شحناتثلاثأيالتكافؤالثلا"نيةالحالةفىجميعا

فإنهالكيميائيةخواصهالتشابهونظرا.ذرةلكلكهربائية

واليتريومالإسكانديومولعناصرفصلها.الصعبمن

وهيأيضا،تكافؤإلكتروناتثلاثةوالأكتينيومواللانثانوم

تركيبهاكانوإن،النادرةالأتربةبعناصرأحياناتعرف

ما.حدإلىمختلفاالإلكترونى

لأنهااللنثانايداتأيضاالنادرةالأتربةعناصروتسمى

أماللعناصر.الدوريالجدولفياللانثانومبعدتأتي

فتسمىالجدولفىالأكتينيومتلىالتيالعناصر

.الأكتينيدات

وتوجد،اللونفضيةالحقيقيةالنادرةالأتربةوعناصر

شكلفيلافلزيةعناصرمعتوليفاتفى،الطيعةفىمعأ

،وسليكات،وفلوريدات،وكربونات،فوسفات

هيالنادرةالأتربةلعناصرالرئيسيةوالمصادر.وتنتالات

لي!ستالنادرةوالأتربة.والبستنازيتالمونازيتمعادن

مثلمنهاالنادرةالأنواعحتىبل،الحقيقةفىنادرة

فلزاتمنشيوعاأكثرهىواللوتيتيوماليوروبيوم

الطيعة،فييوجدفلاالبروميثيومأما.البلاتينمجموعة

منالعديدوتتكون.الذريةللتفاعلاتنتيجةيتكونوإنما

.والبلوتونيوماليورانيومانشطارأثناءالنادرةالأتربةعناصر

.الانشطار:انظر

وصناعيةعلميةاستخداماتالنادرةالأتربةولعناصر

صنعفى،بالفصلمستخلصةمنهاأنواعوتستخدم،كثيرة

تكثيفوشاشاتوالكبريتوالمغنطيسوالليزرالمصابيح

شاشةفيالأحمراللونتعطيالتيوالمادة.السينيةالأشعة
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اليتريومكبريتاتأكسيأوأكاسيدمنتتكونالملونالتلفاز

فيالسيريومويستخدم.باليوروبيومالمنشطةالجادولينيومأو

فىوالنيوبيومالسيريوميستخدمكما،الزجاجألوانإزالة

السيراميكتلوينفيالبراسوديميومواكسيد،الزجاجتلوين

فصلهادونالنادرةالأتربةعناصروتضافالأصفر.باللون

،والمغنسيومالألومنيوممنها،الفلزاتمنالعديدإلى

الداخلياللبصناعةفيالنادرةالأتربةوتدخللتقوشها.

.الأفلامعرضالاتفيالمستخدمةالكربونيةللأقطاب

معد!تسمىالنادرةالأتربةعناصرمنمسبيكةوتخلط

.القداحاتفتيللصناعةالحديدمعالكلوريديالخليط

إنتاجفىحفازةعواملالنادرةالأتربةمركباتوتستخدم

والاصطخاعية.النفطيةالمنتجاتمنكثير

عملياتإلىتلجأأم،459عامإلىالمعاملكانت

منكبيرةكمياتعلىللحصولومعقدةطويلةكيميائية

نادرةالأنواعهذهجعلمما،النقيةالنادرةالأتربةعناصر

الايوني،التبادلعملياتفبسبباليومأما.الثمنوغالية

الفصلعملياتتحقيقأمكن،بالمذيبوالاستخلاص

منالتكلفةمنخفضةجدانقيةأنواعاتعطىالتيالسريع

.النادرةالأتربةعناصر

العنصربمجاكوبجونزبرزيليوس،أيضا:انظر

.يومندلإسكاا؟الكيميائي

وتصنف،الليمونمثلطعمها،كبيرةفاكهةالأترج

فيعشوائياالأترجشمجرةوتنمو.حجماالموالحأكبربين

واليونانكورسيكافيتحارياوتزرعالهند،شرقىشمال

الشكلبيضيةوهي.الكبيرةالليمولةالموالبشبهمنفاكهةالأترج

أشجارعلىالثماروتممو.فاغأصعفرلونهامتيمةسميكةقشرةولها

.صغيرةأشواكذات

بلدانإلىوتصدرإيطالياوجنوبيالمحتلةوفلسطين

بينتتراوحأوراقاللأشواكذاتالأتر!ولشجرة.أخرى

مسننةالأوراقتلكوحواف،الطولفيسم18و01

أوسم02إلى15منالفاكهةتلكطوليبلغقليلا.

حفظهايتممتينةقشرةولها،الشكلبيضيةوهيأكثر،

وتعص.والحلوىالفطائرعملفىللاستخداموتحليتها

فىالأترجذكروردوقد.عطريةزيوتاأيضاالقشرة

.النبويالحديث

)حالياإيتروريا،فيعاششعبالأشسكاليون

تمتدإيترورياوكانت.لمايطالياولاتيوم(وأمبرياتوسكانيا،

ومن،الجنوبفيالتيبرنهرشمالىالواقعالأرنونهرمن

.الغربفيالتيرانيالبحرإلىالشرقفىالأبناينجبال

إلىأتواقدالأترسكانيينأنيعتقدوناليومالعلماءومعظم

عنجاءواربما،الشرقمن.مق008عامحواليإيتروريا

سيطرواإيتروريا،فىأقدامهمثبتتأنوبعدالبحر.طريق

واسعكانالذيالإغريقيالفنتأثيريبينأترسكانيةإلاهةتمثال

الميلاد.قبلالسادسالقرنفيإيتروريافيالانتشار
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الأهـححال

لأ!!افركأفححححر

للعوردانسد!مدلالا/ذج!*!إليردا!دس

لارو--!.جيا!!

الجولو!!دس!ترخلأ-لأدرلاتلكالحر

روماملسمتيور

يديانبا لمحغالبحرالنلرالي

الححرالأليص

المتوسط-..أميل.

صقلله افرلقدأسثلأ--حرسر!ثغ!...أكم

!عوا!يص!إأرريرااسلأترسكاسي!!موطاكاتبالأصفر.مبيةإيتروريا

الإيطالية.الحريرةشمهم!حصيرجزء

أشباهوجعلوهمهناكيعيشودكانواالذينأضاساعلى

إلىالأبناينجبالعبرشمالآالأترسكانيونانتشرثمعبيد.

وكمبانيا.لاتيومإلىالتيبرعبروجنوبابووادي

فيقمتهاإلىبوواديفيحضارتهمووصلت

فلسينافيتتمركزوكانتالميلاد.قبلالخامسالقرن

)وتشمللاتيومفيحكمهمأنويبدو(الحديثة)بولونيا

وفيالميلاد،قب!!السادسالقرنخلالاسشمرروما(

الغاليونوأزال.ذأسكبعدلحشة07أو06لمدةكمبانيا

قبلالخامسالقرننهايةفىالبوواديمنقبضتهما

الثالثالقرنأوائلمنذإيترورياوأصبحتالميلاد

روما.!ميطرةتحتالميلادي

!؟.روماعلىنفوذهم

--شصبر!7!التاريخيةالأهميةتكمن

ءس!ءكينفودهمفيللأترسكانيين

73لا32!؟!صلموحصانتروما،علىالمبكر

-!لأ"-مدنيةثقافةأولهىثقافتهما

7س؟لأ!يهي3عليهاقامتمتطورة

!!ى!بمصغيرةزراعيةمجتمعات

القديمة.لاتيومفىمتصلة

7ى!الأترسكانيينملوكوحكم

مري!أترسكانيطينيإناءقبلالسادسالقرنأثناءروما

محتلمة.هدسيةبتصمجماتمنروماتحولتولماالميلاد.

أصبحتمدينةإلىقرية

حتىالأترسكانيينملوكحكمتحتوشويةومزدهرةشاجحة

أخرطردأنبعدحتىللاتيوممعظماحكمالحمتطاعتإنها

المدينة.خارجأترسكانيملك

حتىفهمهايمكنلاالأترسكانيةاللغة.والثقافةاللغة

ومعكثيرا.الإغريقيةتشبهبحروفمكتوبةأنهاولوالان

نأإلااللغةبهذهجداكثيرةنقوشاوجدواالمؤرخينأن

الهندواللغاتمجموعةإلىتنتميلاوهيموجز.معظمها

تنتعسبأنهايبدوولكن،والإغريقيةاللاتيميةمثلأوروبية-

تأثروقد.الليديةمثلالصغرىآمحيامنغامضةلغاتإلى

.كبيرةبدرجةالإغريقيأغنباالأترلممكانيالفن

كانمنهاوكثيرالمقابر.هيالأترسكانيةالاثاروأبرز

قدالمقابرهذهمنوالمئات،جداريةبرسوماتمزينا

وفيالمعادنأشغالفيمهرةالأترسكانيونوكان.حفظت

الأترسكانيينمجوهرات

عامحواليالمصوغة

الميلادقبل005

الذه!منمصموعه

شهبأحجارومرصسة



يرو!!بر*؟:كي!؟كاير!ء!به!

تبلالحامس)القرد.أترسكاننهرإلهأحيلولر،لرأسبرونزيتذكار

الميلاد(.

وكانت(.ومشكلمحروقطين)تماثيلالمحروقالطين

وكانوا،الدينيةالاحتفالاتمنمعقدةمجموعةعندهم

نأحاولواولقد.بالمستقبلوالتنبؤالموتبعدبالحياةمهتمين

.الحيواناتوأمعاءالطورطيرانبدراسةبالمستقبليتنبأوا

فيإنسانيةتضحياتبوصفهاالمبارزاتيقيمونوكانوا

المصارعةإلىبعدفيماالمبارزاتهذهوتطورت.المآتم

الرومانية.

أصبحالميلادقبلوالخامسالسادسالقرنينوفي

رئيسيةبصمورةذلكويعزىجداأثرياءالأترسكانيون

المتوسطالأبيضالبحرغربيتجارةفيوتحكمهملسيطرتهم

الحديد.بتعدينلاشتغالهمإضافة

الرومانأنبنظريةمتمسكينالعلماءيعدلم.الحكومة

منالقضاء،مثلالسيا!ميةمؤسساتهماسعتعاروا

روماعلىإيترورياتأثيرأنلاشكولكن.الأترسكانيين

ومستمرا.قوياكانالمبكرة

وكان،المدينةكانتللأترسكانيينالسيامميةالوحدةإن

طبقةمدينةكليحكموممان.مدينة21إيتروريافى

ملك.الحكميتولىوأحيانا.صغيرةأرستقراطيةحاكمة

وهذه.قضاةهيئةالمدينةحكمعلىيقومكثيرةأحيانوفي

ومثل.تحالفأواتحادفيمرتبطةكانتذأتهاالمدن

135شينوا،أتشيبي

بدرجةقوياالتحالفهذايكنلمالإغريقيةالتحالفات

وجهفيالوحدةلضمانولاالمدنبينالحربلمنعتكفى

693-04)5الجنوبيةلإيترورياالرومانوبغزوالخطر.

عمليا.واقعاالاتحاديعدلمالميلاد(قبل

فن.،النحت:أيضاانظر

محديحكمذاتمقاطعةكانتولودرديلإترلك،

عامحتىالشرقيةالجنوبيةأسكتلندافيبوردرزبإقليم

الرئيسيةومدنها.نسمة693732سكانهاعدد.م6991

وميلروز.وسلكيركجالشيلهي

المنسوجاتتشملالرئيسيةوالصناعات

الكهربائيةالدوائرصنعوخاصةوالإلكترونيات

وفنالزراعة:المهمةالاقتصاديةالأنشطةاومن.المطبوعة

يرجعللرهبانديربهاوميلروز.والسياحةالغاباتإدارة

.ام136عامإلىتاريخه

وولترسكوت.السيرمنزليوجدميلروزمنوبالقرب

وتعد،الإقليمفيإتريك()راعىهوججيمسعاشوقد

لاميرمور.مرتفعاتفىمدينةأقدملودرمدينة

،نيجيريروائي(.-أم039)شينوا،أتشيبي

كتاباتهتتناول.الإفريقيينالكتابأهممنواحداأصبح

ألمجتمعاتعلىالبريطانيةللإمبرياليةالمأساويةالخلفات

الأدبينبينالأسلوبيةالعلاقاتأتشيبيحلل.الإفريقية

علىأعمالهامشحوذتوقد.والإنجليزيالإفريقي

تتداعىالأشياءروايتهتصف.الأدبيالنقداهتمامات

الوجودوجهفيالتقليديةالقبليةالحياةانهيارأم()589

أيضاتبرزأنهاكمانيجيريابمفيالبريطانيالاستعماري

الربسهممنها:أخرىمؤلفاتله.اللغةفيتفوقا

السافاناكثبانأم(؟)669الشعبابنأم(؟)649

أم(.)879

،للأطفالوكتباقصيرةقصمصاكذلكأتثميبيأصدر

وناقدا.ناشرااششهركما

فيأتشيبيولد

نيجيريا،شرقيفيأوجيدي

بالكليةتعليمهوتلقى

أومواهيافىالحكومية

الجامعية،إبادانوبكلية

والخدمةبالإذاعةوعمل

مؤخراوعملأيضا.المدنية

الجامعاتفىبالتدريس

وجامعات،النيجيرية

أتشيبيشينوا.الأمريكيةالمتحدةالولايات
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سيارهاتفهاتفيةاتصالاتبأحصةمزودةالنقلحافلاتومجلاتصحف

درسحجرةفيطلابيةمناقشاتإذاعةمحطةالهاتفمركزعامل

عنالنماذجبعضأعلاهالصوروتوصيع.عديدةلطرقالمفرعنالترويحومنتالمعلومطتادلمسالاستمكنالاتصالاتمنالعديدةالأنواع

الغميرة.والجماهير،الصغيرةولالمجموعات،لمعضبعصهمالماساتصالكيفية

لاتتصالاا

طريقعنالتسليةتوفيرأو،المعلوماتتبادلالاثصالات

أهمكانتوربما.أخرىوسائلأيةأوالكتابةأوالكلام

تحدثالتيالشحصيةالاتصالاتهىالاتصالاتأنواع

لبعض.بعضهمورغباتهمأفكارهمعنالناسيعبرعندما

،عديدةطرقخلالمنببعضبعضهمالناسويتصل

تعبيراتوحتى،أياديهموتحريك،الكلام:ذلكومن

الهاتفية،المكالماتالناسويستخدم.وجوههم

الاتصالاتولولا.الشخصيةللاتصالاتوالخطابات

ولما،أبنائهماحتياجاتالاباءعرفلما،الشخصية

ولما،التعلمعلىتلاميذهممساعدةالمدرسوناستطاع

استطاعولما،أصدقائهممعالتنسيقالأصدقاءاستطاع

كلسعلمأنضرورياولكان،المعرفةفيالمشاركةالناس

أغلبفىللبشرأمكنولما،بنفعسهشيءكلشخص

طويلة.لفترةيحيواأنالحالات

تبعثعندما،الاتصالاتمنمهمآخرنوعويتم

الاتصالالنوعهذاويسمىكبير.جمهورإلىالرسائل

الاتصالوسائلأقدمإحدىالكتبوتعد.الجماهيري

وتعتبر.أحدثهامنواحدأالتلفازيعدكما،الجماهيرية

إرسالطريقهاعنيمكنأخرىوسائلوالمذياعالجرائد

البشرأنوكما.الناسمنالعديدإلىالمعلومات

فكذلك،الشخصيةالاتصالاتبدونالحياةلايستطهيعون

وسائلبغيرالوجودفيالاستمرارلاتستطيعالدول

أخبارأو،نتالإلانتخاباتفأخبار.العامةالاتصالات

تنتشرأنيمكنهاالاخرىالمهمهالأحداثأو،الزلازل

خلالمندقائقفيالناسمنهائلةأعدادإلىوتصل

العامة.ألاتصالاتوسائل

وللحصول،الإنسانيةالاتصالاتالمقالهذاتحناول

.الحيوانانظر:الحيواناتاتصالعنمعلوماتعلى

الاتصالاتأهمية

المدنفأغلبالأرجاء،كلفيحولناالاتصالاتتوجد

نرىماوكثيرا.يوميةواحدةجريدةالأقلعلىبهاالكبرى

علىحولنامنالهواءويحتويالبريد.يسلمونالبريدلمسعاة

التلفاز،جهازيلتقطهاأنيمكن،مرئيةغيرتلفازيةإشارات

الاتصالاتنستخدمأنناكماوصور.أصواتإلىويحولها

والصناعة،،والأعمال،والمدرسة،المنزلفيعديدةبوق

العالمية.الشؤونوفى

الاتصالاتمنعديدةأنواعانعستعمل.المنزلفي

قد،بساعةالمزودفالمذياع.المنزلفىوالعامةالشخصية

وينقل،المتوقعوالطقسالوقتويعرفناالصباحفييوقظهنا
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عربيةوصحفمطبوعات

أشخاصمعبالتحدثالهاتفلناويسمح.اليومأخبار

أفرادأحدمنمذكرةتخبرناوقدعنا.بعيدينأوقريبين

بميعاد.تذكرناأواتصلقدصديقاأنالأسرة

فبعض.الاتصالاتمنعديدةأنواعاالصحفتتيح

وبطرقالأخبار،مجالفيبالمعلوماتتزودناالمقالات

الفكاهة،بأنواع،أخرىمقالاتتزودناكما.الطعامإعدأد

المضحكة.والمقالات،الهزليةكالمسلسلاتوالمتعة

تستخدمبها.موثوقسريعةاتصالاتإلىتحتاجانوالصناعةالتجارة

عرضأجهزةلهاحاسوبوألظمةوهواتفمطوعةموادالشركةهده

إلكترونية.ولوحاتطرفية

فراغهم،أوقاتفيللترفيهالتلفازالناسملايينويشاهد

مجردمنأكثربفوائد،المشاهدينبتزويديقومالتلفازأنإلأ

الأخبارمنكبيرجزءعلىالناسأغلبفيحصل.الترفيه

الإعلاناتوتزود.التلفازيالإخباريالبثطريقعن

والحدمات.المنتجاتعنبالمعلوماتالناسالتلفازية

منمنوعةمجموعةالمدرسونيستخدم.المدرسةلمحى

مافكثيرأ.التعلمعلىتلاميذهملمساعدة،الاتصالاتطرق

الأحداتوالتلفازوالراديووالمجلاتالصحفتنقلالعالميةالشؤونفي

القادةمعصحفيامؤتمراالصحفيونالمرالملودهؤلاءيحضر.المهمة

السياسيين.
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جماعية،مناقشةيوجهونأو،بكاملهللفصليحاضرون

بشكلتلاميذهمالمدرسونيساعدأخرىأوقاتوفي

.فردي

ولحمائ!!أكثرمن،المقررةالمدرمسيةالكتبوتعد

يحستخدموكذلك.المدارسفياستعمالاالعامةالاتصال

الشرائح،مثل،عديدةأخرىاتصالوسائلالمدرمعون

.والأفلام،والمرئيةأ!هموتيةاوالتسجيلات،والملصقات

لاسدسدةتجماربعلىأطبةاالتعليميةالأفلاموتطلع

الممثلونويعيد.الحياةفيعليهاالحصوليمكنهم

كموقعة،التاريخفيالمهمةالأحداثتجسيدوالممثلات

إلىالطلبةالأفلاموتأخذالختار.عمرحياةأوالقادسية

كماالجنوجمما.القطبأو،المحيطكقاع،بعيدةعوال!ا

نأالمم!شمنيكنلمعملياتالمتحركةالرصعومتظهر

أحسيارة،امحركحركةمثل،أخرىبطريقةالتلاميذيراها

الجراثيم.البشريالجسممقاومةأو

تلفازيةأجهزةعلىأسدراسةاغرفمنالعديدويحتوي

الدائرةتلفازطريقعنخصيصامعدةدروساتستقبل

إلىالأسلاكعبريرلحملالتلفازيالإرسالوهذا.المغلقة

كماالهواء.علىيبثولا،المشاهدينمنمحدودعدد

،التلفازيالبتمشاهدةعلىتلاميذهمالمدرسونيشجع

يلقيهخطابأوفضاء،سفينةكإطلاق،المهمةللأحداث

لح!صمة.ائيعه!ر

تقريباالكبرىالأعماللكل.والصناعةالأعمالفي

الذينالموظفينمثل،مكانمنأكثرفيمنتشرونعمال

الذينالمبيعاتمندوبيأو،الفرعيةالمكاتبفييعملون

سريعةاتصالاتإلىالأعمالتحتاجلذلكالعملاء،يزورون

بوساطةالأعمالاتصالاتمنأممثيراويتمبها.موتوت

وأبعدعنالطابعاتتسمىأجؤةبوساطةأو،الهاتف

عبرمكتوبةرسائلوتستقبلترسلالتيالفاكسميليآلات

يمكن،للاتصالاتالو!ميلةهذهوباستخدام.الأسلاك

فيالأصنافأحدسعرتغيرأنأغروعاالمتعددةللمؤسسات

قبل-الأمرهذاوكان.معدودةدقا!!فيفروعهاجميع

كللإبلاغأسابيععدةيستغرق-أحسريعةاالاتصالاتأيام

.فرع

منتتكون،اتصالاتدائرةالأعمالم!وللعديد

هاتفيةبخطوطمتصملة،الحوالحميبمنأكثرأواثنين

منضخمةكميات،الحوامميبوتتبادل.خاصة

المعلوماتبترجمةالالاتوتقوم.شائقةبسرعةالبيانات

الاتصالاتتاريخفيبارزةنقاط

الصورالتاريخيقلماالمحساداستحدم

القصص.فصايهوالرسوم7

.ءت3035حواخم!5.مق000.02حواش5

حر؟!وا!أميورالساطور

حقيقجة.ألحدية

مق00150001حوالي5

لفاملأ"العومريودرطو

أطحتالة.معروف

أولم!احدةركالتالدخانإشارات

وكات.الطويلةالمسافاتاتصالاتأشكال

محدودةمعلوماتترسلالإلتحاراتهده

.المثالسبيلعلىكالإلدار!قط،

!سماريةحروثم!تتحودمسماريةكتابة

الأسطواطاحصتمت.الصلصالعلىمسقوشة

اغرلىاحلالأعلاهالموحودةاجةالصلص!

.،ل!!فيالميلادقبلالساد!!

مق51حوالي5

لاليدمكتولةأححارصحيفةالرومارأ!

الآد.الموحودةاطصحصالرائدةهيت!ط

للىصتالة.ا!حاقدمماتشحدمحانتال!ثمعألوأ!

الألواحهذهمتلعلىالقدامىإغريهقااكفوقدى

الأا!احكالتتمستايلستسمىحادة،داة

أربطة.بوساطةلبعفرلعصهايعقد
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وأ،السرعةعاليةطابعاتبوساطةمكتوبةصورةإلى

علىتحتويطرفيةعرضشاشاتتسمىشاشاتعلى

الكاثود.أشعةأنابيب

وأ،الخاصةمجلاتهاالكبرىالشركاتأكثروتطبع

نشراتالمطجوعاتهذهوتسمىلموظفيها.جرائدها

والمنتجات،الشركةخططعنبالمعلوماتتزودهم،دورية

الكبرىالشركاتتتصلوقد.أخرىوأمورالجديدة

أفلامهاوتنتج،مغلقةتلفازيةدائرةطريقعنبموظفيها،

بنفسها.بهاالخاصةالمرئيةالتسجيلوشرائط

الأمبينتنتقلالأخباركانت.العالميةالشؤونفي

تسببوقد.السريعةالحديثةالاتصالاتعصرقبلببطء،

الرسائلتسلميتمحتىيضيعكانالذيالطويلالوقت

سسبيلعلىالممكنمنكانفقد.مشكلاتفيأحيانا

والولاياتبريطانيا)بينأم281عامحربتقعألآ،المثال

وقد.الوقتذلكفيالهاتفأوالبرقوجدلو(،المتحدة

الملاحةحريةعرقلتبريطانيالأنجزئيا،الحرببدأت

علىالحربالمتحدةالولاياتأعلنتوقد.الأمريكية

قبلبريطانيا،وكانتأم.812يونيو18فيبريطانيا

عرقلةتوقفسوفأنهاأعلنتقد،الإعلانهذأمنيومين

ألمحيطيعبرأنلابدكانالخبرهذاولكن،الأمريكيةالملاحة

الولاياتإلىيصلحتى،السفنبوساطة،الأطلسي

منكانوقد.القتالبدءبعدإلايصللمولكنه،المتحدة

الرئيسيةالمعركةالسريعةالاتصالاتتمنعأنأيضاالممكن

نيوفىالمعركةهذهالجنودخاضوقد.الحربهذهفى

معاهدةتوقيعمنيوما51بعدأم،581ينايرفيأورليانز

نحووجرحشخصا531نحوقتلوقدأوروبا.فيسلام

المعركة.هذهفى092.1

إذاسيئةنتايمجإلىالسريعةألاتصالاتتؤديأنويمكن

الولاياتأرسلتفقد.بدقةالرسائلعنالتعبيريتملم

الحربنهايةقربام،459عامفيوحلفاؤهاالمتحدة

بأنتحذر،اليابانإلىبالراديورسائل،الثانيةالعالمية

لمإذاومطلقاعاجلاتدميراسيواجهونأليابانيين

يردواأنينووناليابانيونالمسؤولونكانوقديستسلموا.

أطوللوقتيحتاجونلأنهم؟التعليقيؤجلونلمموفبأنهم

تعني،بكلمةردوافقدهذا،منوبدلآ.الرسالةلدراسة

ردااختارواقدكانواولوالتحذير.شجاهلونسوفأنهم

قنابل،المتحدةالولاياتإسقاطدونذلكحالفلربماآخر،

وقد.وناجازاكىهيروشيمااليابانيتينالمدينتينعلىذرية

لتتحر!كالماطةالمطمعيةاالحربا!خحوخآثتمرعأ-وهو-لولىتيساياحترع

.-...الورق-صيميحكوممطموظ!

الملادي16القرلى!حص!5الميلادي15الؤدمشص!5أم450حوالي5أم50حوالي5

إحاريةصحاث!طهرت

كورالئوس.ئسمى

اطيلادي71الفرد

3!7/

لأ!7

لم-3ساعكا"3؟4؟!؟8*ء*صح!بربراء

ى!كا؟*8؟*34*ا!كل"يم--(ه،.4،3بمفي4"3ا"،44؟!4،أء،هابر

زر3!!كلاأ*لم3لأإ8،!14*؟؟،؟كلاص"*ى؟طيي3،ةكا؟

3سلأ34،،،،!3*+غيه!ههيلا،ك!ء؟*لأ4،!!يي؟؟!إ6ء؟،؟3

ى؟،ث!ك!س!ي!،444ا؟4،!،.4444848،،"؟،ثه!ع،2،حابم،8!،!آ

الكتالفنانودسخالوسطىالعصورخلال

والفضةالذه!لأعمالهموأضافواحرفاحرفا

.انحطوطاتبزخرفةالمسماةوالزحرنة

مادةم!رصا!ه!أقلامأولالإبحليرصع

.اليومالمستحدمةالمادةلفص،الجرافيت

الضدخلالآسيافيالمتحركةالحروفاحترعت.اللتحركةاللطبعيةالحروفطريقعنالطبع

ورشةالصورةفيتظهر.الميلاديعشرالخا!سالقرنخلالأورولاوفيالميلادى،عشرالحادي

لتكوينالمطبعيةالحروفالمطبعةفيويحمعحيت،الميلاديعشرالسابعالقرنإلىتعود

يديرالييموإلى.صفحةبتحبجرالمساعديقومالحلفيةالحهةوفياليسار(.)إلىالصفحات

الطاعة.حروفعلىالورقةلضعطالطباعةآلةع!كبيرالولبيامسماراالطماع

(
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بعدوطفلوامرأةرجل000.132نحوفقدأومات

لفشلنتيجةكانحدثماأنالبعضويعتقد،الانفجارين

الاتصاللات.فى

العالمجعلتقد،الاتصالاتإنكثيراالناسيقول

الرسائلكانتعندماهائلا،يبدوالعالمكانفقدأصغر.

تستغرقالمحيطفىرحلةبعدأمريكاإلىتصلأوروبافى

الصوتينقلأنالراديو،يستطعوالآن.عديدةأسابيع

نفسهاوبالسرعة،الثانيةمنجزءفيالعالمحولالبشري

يأفيآخربشخصهاتفيالمجصلأنالفرديستطيعتقريبا،

البثالصناعيةالاتصالاتأقمارجعلتوقدتقريبا.بلد

فيالمشاهدونفيستطيعممكنا،العالممستوىعلىالتلفازي

،كمراسمأخرىقارةفيتقعأحداثايشاهدوأأنمنازلهم

.معاهدةعلىالتوقيعأو،نوبلجائزة

الاتصالاتتطور

قدالأولالإنسانأنالمحتملمن.التاريخقبلما

استعمالقبلوالإيحاءبالأصواتالاخرينمعتفاهم

التخاطببدأكيفيعرفولا.الحقيقيةالكلمات

ودارتالقدممنذفيهالعلماءاختلفأمروهذا،البشري

منتوقيفاللغةأنالأولمحاور:أربعةحولفيهآراؤهم

أنهاوالرابعاصطلاخأنهاوالثالثإلهامأنهاوالثافيالله

انظر:.وغيرهجنيابنلخصهكماللأصواتمحاكاة

الكتابة.،علم،اللغةبماللغة

المقامفىالمعلوماتالناستبادلفقدحالكلوعلى

عداؤونينقلهاالشفهيةالرسائلكانت.مشافهةالأول

وإشعال،الطبولقرعالناسواستخدم.طويلةلمسافات

يفهمونالذينبالاخرينللاتصالالدخانوإشاراتالنار،

الخطواتهيوالرسومالصور.كانتالمستخدمةالرموز

التاريخقبلالفنانونبدأوقد.المكتوبةاللغةنحوالأولى

رحلةكتاريخ،قصةلحكايةالصورمنسلسلةاستخدام

مننظافاالناسطوروبالتدريج!.عنيفةعاصفةأوممتعةصيد

شيوعا.الأكثروالافكارللأشياءترمزالتيالصغيرةالصور

السومريونطوروقدبالصوربالكتابةالنظامهذاويعرف

بالصورللكتابةنظامأولالرافدينبلادفيعاشواالذين

..مق0035سنةحوالي

الأشياءفىبكفاح!ةبالصورالكتابةاستخدمتوقد

الكلماتكتابةفيصعوبةواجهواالناسولكن،المألوفة

كليجعلواأنوبالتدربتعلموا،.أ!فةالمأغيرأو،الجديدة

كلودالمر!سىالمه!دسطور

مريا.تلعرا!اشابى

حوريصاعر!سياالعيريائىحصل

تالتة.صورأولعلىليس!ليسمور

م18265م51811مي!دىعترالتاسالقردأواحر5

ألمايطاعوهوكويحدريدريكاحترع

الححارية.،اطاقةمر،دةطساعةآلة

الثامنالقردفيأنشئتالبريديةالحدمات

،قلوكان.عديدةبلادفىالميلاديع!تر

بيراضيدينقلهايظهرالدي-المريد

الاحرى.الأمريكيةوالمقاطعاتبوسطن

مجموعةسم!يتكونكالىشابىتلغراف

شحريلثبرجكلفيعامليقوم.الألراج

لإرسالبمفاصلمعل!لىوذراع!!قضيص

الشؤة.طريقعدالرسائل

ميلاديعراخا!عاالقردتلاتات5

ماسديهحاكلويسالمرلمحسيالرمامطور

محسمة.صورةداحيير

!مبدائيانوعاكادالداجييريالتصوير

لويسأحذ.معدنيةصمائحع!التصوير

الأشياءم!لمجموعةالصورةهذهداجيير

.أم837فيالنادرة
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لذلكونتيجة؟فكرةأوشيءمنبدلآصوتايمثلرمز

المنطوقة.اللغةفيكلمةأيةيكتبواأنلهمأمكن

التخاطببعد،الثانيةالمرتبةفيالكتابةجاءتوقد

.بالاتصالاتالخاصةالأولىالاختراعاتأهمبين،مباشرة

الطويلة،المسافاتعبرالرسائلتبادلمنالناسمكنتوقد

أيضاأمكنكما.إليهالمرسلذاكرةعلىالاعتماددون

لاحق.وقتفىلاستخدامهابالمعلوماتالاحتفاظ

حقبةوبدأتالتارل!قبلماعصرانتهىالكتابةوباختراع

.المكتوبالتاريخ

تلكخلالالكتابةكانت.القديمةالأزمنةخلال

الطويلة.المسافاتعبرللاتصالاتالرئيسيةالوسيلةالأزمنة

محترفين،وسطاءوالأثرياءالأعمالرجالاستأجروقد

وأ،الخيلظهورعلىأو،الأقدامعلىسيراالرسائلنقلوا

الحمامالعسكريونالقادةاستخدمكما.السفنطريقعن

الرسائل.لنقلالزاجل

القدماءالإغريقطور،.مق005عامحوالىوفي

علىلأخرىمدينةمنالرسائللإرسالسريعةطريقة

هذهبينالمسافةكانتوقد.اللبنيةالجدرانمنمجموعة

الجدارمنرؤيتهيمكنمنهاكلكانبحيث،قريبةالجدران

سور،كلأعلىخلال،الفجواتمثلتوقد.لهالمجاور

الأماكنفيالناردماشعالالشخصويقومالهجاء.حروف

علىالمراقبويرى.رسالةلإرلعمالالجدارعلىالمناسبة

منالنظامهذاويسمى.الرسالةوينقلالنيرانالمجاورالجدار

ا!لرئي.بالبرقالاتصالات

صحيفةمنالأخبارعلىالقدامىالرومانحصلوقد

ديورنا(،)الأكتااليوميةالأحداثتسمىباليدمكتوبة

فيويلصقيومكلالصحيفةمنالنسخبعضيصدروكان

العامة.الأماكن

علىمهمتأثيرللنصرانيةكانالوسطىالعصورخلال

عامحواليفيبدأتالتيالوسطىالقرونفيالاتصالات

الناسمنالقليلوكان.سنةألفنحوواستمرت،م004

قادةمنأغلبهموكان.والكتابةالقراءةيستطيعون

الكتبأغلبكانفقدلذلكونتيجة،الكنيسة

دينية.موضوعاتحوليدورالمكتوبةوالاتصالات

والمسلمين-العربمنوخاصة-فنانونقاموقد

حرفايدوئاالكتببن!خ)الكاتبين(،الناسخينيدعون

زخرفوقد.تمامامتشابهانكتابانهناكيكنولمحرفا.

منالمصنوعةوالتصميماتبالصورعملهمالناسخون

مورل!صعويلالأمريكيالطباعسحل

الكهرسائي.للرقاحتراعه

المتمماليةسأمريكاأوروسابرقكبلأولوصل

الأطلسى.المحيطعر

لراءة!حراهامأل!صشدرسحل

الهات!مننوعاحتراع

أم5866أم5864م50184

كلاركحيمسالبريطايالفيزيائىكتب

كاالكهرومغحطيسيةنطريةماكسويل

.الراد!احتراعإلىأدى

م51876م51868

اختراعلراءةأمريكيينمح!رعيرتلاتةسحل

عملية.كاتةآلة

أجضةأوائلم!واحداطورمورلرصمويل

وهو،مورسشفرةأيضاطوركما.البرق

نقطهيئةعلىالرسائللإرسالنظام

.وخطوط

فياحتراعهابراءةسجلبدائيةكاتبةآلة

محترعينثلاثةعشرالتامعالقرلىمنالستيسيات

لاثاموكريستوفرجليددكارلوسهمأمريكيين

سوليه.وصحويلثولز

أوائلمنواحداصممبلجراهامألكسندر

أم876عامفيتشغيلهوتمالعاملةالهواتف

فيلادلفيا.فيالمئويالمعرضفى
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كثيراالناسخينولأن.الألوانالمحتخداممعوالفضةالذهب

عددفإنواحدمجلدلإنتاجلشهوري!!دحونكانواما

ولكنقليلا.كانإنتاجهايستطيعونكانواالتيالكتب

يستطعونكانواالناسمنقليلاعددالأنكافياكانالناج

الكتبقراءةتعنيهملاأنفسهمالخاسخينمنفكثير.القراءة

أحيانا.ينقلونهاكانواالتي

الوسطىالقرونخلالالأخبارأغلبانتقلتقدو

يعلنونالقرىشوارعفيالمنادونسارفقد.مشافهة

ذاتالأخرىالعامةوالأحداتأ!فاةواالميلادحالات

المتجولونوالباعةالفنانونأيضاحملوقد.الأهمية

اشسائل-لاخرمكانمنينتقلونحصانواممن-وعيرهما

.رل!خباوا

عصر!لالغربفيالطباعةبدأت.الطباعةبداية

فيامتدف!صينشاطعهدكانالذيالأوروبيةالنهضة

السابأغرناإلىالرابكشرالقرنمنأوروبافيمكانكل

أ!صرالفكريةالصحوةأوجدتوقد.الميلادي!تعشر

مجاراته.باليدالنسخيستطعلمالكتبعلىإقبالآالنهضة

كانتالتيالطاعةباختراعالمشكلةهذهحلتوقد

الأندلس،فيالمسلمينولدىآسيافيقرونمنذمعروفة

عشرالحامسالقرنحتىأوروبافيتكتش!لمولكنها

الطباعة،؟والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.الميلادي

.لورقا

طبعواولكنهم،الكتبالأوائلاالأوروبيونايطبعلم

فقد،بشدةمطلوبةكانخطأضيااللعبأوراقذلكمنبدلآ

كتلةعلىلعبلورقةبارزةصورةبنحتيقومالفنانكان

الصورةعلىالحبربوضعالطابعيقومثم.الخشبمن

علىالصورةفتنتقلعليهافارغةلعبورقةويضغطالبارزة

المسماةالطريقةهذهالطابعوناستخدمماوسرعان.الورقة

بالإضافةالكتبلعملالخشبيةبالكتلالطباعةأوالرسم

الكتلةعلىكلمةكلنقشولكن.اللعبأوراقإلى

طويلا.وقتايستغرقكانالخشبية

الطباعةللتحريكالقابلةالحروفاختراعجعلوقد

يمكننفسهاالمنقوشةالحروفلأنب!ضيربمأسرع

فصل،صفحةطبعبعدللطابعفيمكنمرارا.استخدامها

ترتيبها.إعادةثمالمطعيةالحروف

للتحريكالقابلةالمطبعيةبالحروفالطباعةوجدتوقد

هذاولكن،الميلاديعشرالحاديالقرنمنذا!ميافي

أغلبويعتبر.الوققذلكفيأوروباإلىيشق!!لمالاختراع

ألالىليكىمي!طوهومرحشيلرأوتمارسطعراث!وءأوا!أديسولىتوما!!صور

الليموتيص.ا،آع!احزاعلراءة.عملى

أم5598أم5884عتراعتايئ!اتحرراتايجات5أم/\587

ماركودىحوليلموليالإيطالمحترعرطوهيرشقالألماياأ!هـيائيااكتشص

"الراديو".اللاسلكىالتلغرافاحهروسعطيسيةاالموحاتهرتر

سحلأديسونتوماس)حاكي(فونوغراف

معدليةلطحقةمعطاةأسطهوانةع!اصصوتا

مثوذحالمحترعا!كحورةاهدهوتطهر.رقسقة

لفو!غراله.لدائي

لرصمفاتيحلوحةتستحدماللينوتيبآلات

هداحعلوقدآليا.المطبعيةالحروث

والمطصعاتالصحصإدتاجالا-اع

سرعةكترأالأصىا

علماءعدةأفكارحمعماركونيجوللمو

احتراعهوأدىالفضاء.عبرإشاراتليرسل

الآدنسحيهماإلى،التلغراهـاللاسلكي

الراديو.

!

-؟بهدكا

ا
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مخترعألمانياحداداكانالذيجوتنبرججوهانسالمؤرخين

جوتنبر!انظر:أوروبا.فىللتحريكالقابلةالطاعةحروف

قام،الميلاديعشرالخامسالقرنمنتصفففي.جوهانس

جديدانظاماليوجداختراعاتعدةبتجميعجوتنبرج

حروفمنمنفصلةقطعبعملفقام.للطاعةكاملا

صغيرانموذجاحرفلكلجاعلاللتحريكالقابلةالطاعة

إطارداخلالطباعةحروفبصفوقامكبيرا.وآخر

حبراأوجدكما.الصفحاتلتكوين(الصف)صندوق

وحول.الأخرىوالموادوالصبغاتأللألوانمنبهخاصا

منالأوليعتبرللطباعةمبنىإلىيمتلكهاكانخمرمعصرة

فيصعوبةوجدقدجوتنبرجوكانأوروبا.فينوعه

الطاعةالةولكنالبم.نعئمنتظمةعلىيدوياالحصول

علىمنتظمضغطوضعبالإمكانجعلتالجديدة

الصفحة.

الاتصالوسائلأهمالطاعةأصبحتماوسمرعان

منالكثيرولكنباليد.النسخفنواختفى.الجماهيري

جاءشريراسحراالجديدالطباعةفنيكونأنتخوفواالناس

يمكنكيفيستوعبواأنيستطجعواولم.الشيطانطريقعن

كلتجدوأنيمكنكيفأو،السرعةبهذهالكتبإنتاج

ركز،الناسمخاوفولتهدئةتماما.متشابهةالنسخ

والجديد،القديمالعهدينإنتاجعلىالأوائلالطابعون

الكتاباتأو،العلميةالاعمالمنبدلآالدينيةوالكتب

.الأخرى

الكثيرالمطبوعةالأناجيلمنالكبيرالعددمكنلقد

ونتيجة،بأنفسهمالمقدسةالكتبقراءةمنالنصارىمن

تصرفاتبعضعنالتساؤلفيبعضهمبدألذلك

ساعدتالطريقةوبهذه.الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

فيالبروتستانتيالدينيالإصلاحمولدعلىالطباعة

الحركةهذهبدأتوقد.الميلاديعشرالسادسالقرن

بتأسيص!وانتهت،الكاثوليكيةالكنيسةلتقويممحاولة

البروتستانتية.

الميلاديان.عشروالثامنعشرالسابعالقرنان

والصناعيةالتجاريةالأعمالفيأيضاالطباعةفناستخدم

إخباريةصحفوظهرت.الميلاديعشرالسالغالقرنفى

في-ماحدإلىالجرائدتشبهكانت-كورانتوستسمى

الغالب-في-تنشروكانق.أخرىوبلادوإنجلتراهولندا

منتحملهوماالراسيةالسفنمثلالتجاريةالأعمالأخبار

،الإعلاناتالإخباريةالصحفنشرتكما.بضائع

المولد-روسىفيزيائىوهوروريكيرفلادمميركوسما!امكنديفيزيائيوهوفيسينددريححالدنقل

.تاموحهعلىإلكترويتلماريلظكامششعيلالراديو!ماطةالصوتالمولد،

مأ!536أم5929أم5709أم5609

أولبتقديمالبريطايةالإذاعةهيئة!امتلورستديليالأمريكيالمحترعسحل

العالم.!يتلماريتوهوالثلاثيالصماماحتراعراءة

محسى.مفرعألمو!

تم-يرش-كايمبنلأ!!تزير!73!يمع،ر-ش!ش؟لا-ص!!أ

لا!،-7كاأأءلأبم.!،**بز؟في!!!!!؟إل!%
ء-لأسمسس!أ!ي!+ص+-ع*ع3،-

يركاكاب!!

ث!!فالرس!ا(أ!/كز-\\؟!ل!سلأ

،ى*!أ:أ1إأنم!تجر!في!إ31اأ+ا

لحواليتعودسينمائية)كاميرا(تصويرآلة

الأ*متصويرفياستخدمتام159عام

آلاتعديدونمخترعونطوروقد.الصامتة

عشرالتالميعالقرنأواخرفىسينمائيةتصوير

.الميلاديالعشري!القرنوأوائل

بالنسبةللترفيهأساسيامصدراأصبحالراديو

العشري!القرنم!الشسريمياتفىللأسرة

يقوممغنياالصورةهذهتظهر.الميلادي

الراديو.عصربدايات!يالبرامأحدبتقديم

كانالتلفازيالبثبرامجأوائلمنواحد

عام!يوظهرالسفس،عنللدفاعطريقةبيان

الإداعةهيئةتلفازشاشةعلىأم369

البريطمانية.
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بالأعمالتتعلقا!أخباراالكورانتوسأضافتماوسرعان

الحقيقية.الجرائدأولىوأصبحتالتجارية

الميلاديعشرالثامنالقرنفيالطهباعةانتشارامشمر

للقراءمتوافرةالمعلوماتوالجرائدوالمجلاتالكتبوجعلت

الرسائل،طريقعنالأحبارالناسوتبادلفأكثر.أكثر

الرسائل-وكانت.بريديةأنظمةالدولمنالعديدوأسس

قباطنةبولحساطةتسلم-الميلاديعشرالثامنالقرنقبل

الاخرين.المسافرينأوالسفن

فىتكنلمالاتصالاتأغلبفإن،ذلكمنوبالرغم

الأزمنةفيعليهكانتمماأسرعالميلاديعشرالثامنالقرن

علىالبشرانتقالسرعةبنفمم!انتقلتفالأخبار.القديمة

مهندسطورثم.بالسفنأو،الخيلظهورعلىأو،القدمين

عشرالثامنالقرننهايةفيشابكلوديسمى،فرنسي

الطويلة،المسافاتعبراسمريعللاتصالوسيلة،الميلادي

اخترعهالذيالجهازيشبه،للبرقمرئياجهازاصممحيث

باريسبينالأبراجمنسلسلةمنويتكونأغدماء،االإغريق

برجكلفيعاملويقوم.الأخرىالأوروبيةوالمدن

علىبمفاص!!متصلينكبيرينوذراينقفسيببتحريك

يليهالذيالبرجعلىمراقبويقرأ.الرسائلليرسمالسطح

برسمهاويقوم)تلسكوب(مقراببوساطةالرسائل

الرسائل.نقلشمكانوهكذانفسهابالويقة

منالعديدأحدث.الميلاديعشرالتاسعالقرنبداية

تقدموحدث.الاتصالاتفيثورةالجديدةالاختراعات

ألمانيطالغاستخدمعندما،أم181عامالطاعةفيمهم

الطباعةالةلتزويدبخاريامحركاكوينجفريدريكيدعى

وضعفىيستمرواأنأطابعيناعلىوكان.المحركةبالقوة

نفسهاالطاعةعمليةفإنوبذلكباليد،المطعيةالحروف

التايمزجريدةواستخدمت.المراتمئاتأسرعأصبحت

،أم481عامفيمرةلأولكوينجطباعةآلةاللندنية

طباعةمنأخرىوجرائدالتايمز،الاختراعهذاومكن

الجرائدتوزيعبالإمكانجعلمما،قليلةبتكلفة،كبيرةأعداد

واسع.نطاقعلى

سرعةمنوالقطاراتالبخاريةالسفناختراعزادوقد

لمالسريعةالاتصالاتولكنوالأخبار.الأشخاصانتقال

الرسائليرسلالذيالكهربائيالبرقمإختراعإلاتبدأ

الدنماركفيمخترعونصمموقد.ثوانفيالأسلاكعبر

خلالمتعددةبرقأجهزةأخرىوبلادوبريطانياوألمانيا

الأجهزةهذهكللكن.الميلاديالتالمئكلشرالقرنأوائل

لهوافمحتسراتطورت

لز!شور.الترا

م11475

دليريسمىيلريصاأمهمدساحترخ

ثلاثىالتصويرطريقةحابور

الأبعاد.

الصوتسجلتالتيالشرائطمسجلات

لوساطةطورتمعحطسيةلتمرائطعلى

القرلىمنالثلاثينياتخلالألمادمهسدمير

المسجل!دايرحئارب.الميلاديالعشرين

.أم489عامإلى

اضامحتسحيل!ىالتلمارسحطكاتلدأت

الفيديو.لتحرائطعلى

ميلادي02الؤدححسيياتمتصو5

لىأطلة!للاتصالاتصناعيقمرتلستار،

والحرامحالهاتميةالمكالماتلمقلأم62!

الولاياتبينالأخرىوالاتصالاتالتلفازية

وأورولا.المتحدة

طريقةياتقارزيروك!شركةطورت

الحا!.التصوير

506!أم

يلتقطصساعيقمرأول،اأيكوأصسحت

ارصيةمحطةمبىالإداعيالحتإشارات

الارص.إلىأحرىمرةليع!صسها

فيالاتصالاتفىثورةأحدتتالحواسيب

الشرينالقرلىمنوالسبعينياتالستينيات

المطارليطرفيحاصوبينقل.الميلادي

والحجز.الرحلاتصمعلومات)أعلاه(



ثابتلمصدرأفتقارهاهماضعفنقطايعتريهاكان

استخدامها.وصعوبةللكهرباء،

بدأ،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثلاثينياتوخلال

علىالعمل،مورسصمويلالأمريكيوالخترعالرسام

فييل،ألفردوشريكهمورسوطور.للبرقكهربائيجهاز

مصدرله،للبرقبسيطاجهازا،التجاربمنسنينبعد

كهربائي.ومغنطيسبطارياتبوساطةينتجالتيارمنثابت

تسمىوخطوطنقاطهيئةعلىرسائليرسلالجهازوكان

عامفياختراعهبتسجيلمورسوقام.مورسشفرات

الكهرباء.بسرعةالأخبارانتقلتمرةولأول،أم084

تلغرأفاستخدامفىالحالفيتقريباالجرائدوبدأت

،الميلاديعشرالتالمحالقرنمنالستينياتوفي.مورس

بعضهاالمدنأغلببوصلقامتقدالبرقخطوطكانت

عبرللاتصالاتالرئيسيةالوسيلةوأصئالبرق.ببعض

الطويلة.المسافات

فقط،الرسائلإرساليستطع)التلغراف(البرقكان

كبلوضعتم،ام858عاموفي.أسلاكتوجدحيث

تعطلالكبللكن،الأطلسيالمحيطعبرللتلغرافبحري

عبربنجاحيعملكبلأولوضعوتم.أسابيعبضعةبعد

!ريةأليا!أولالزحاجيةللأعمالكورشحأنتحت

.المدىالمعيدةالاتصالاتفىللاستحدامماسبة

541تلاتصالاا

نتيجةأساساذلكوكان،أم866عامفيالأطلسيالمحيط

البريطانيوالفيزيائيفيلد،سيرسالأمريكيالمليونيرلجهود

منالماء،تحتالم!تدالكبلهذامكنوقد.كلفيناللورد

دقائق.فيالأطلسيالمحيطعبرالرسائلإرسال

أسهموقدالتصوير،باختراعالاتصالاتتطورازداد

فيوالفرنسيينوالبريطانيينالأمريكيينالعلماءمنالعديد

مخترعواحدشخصيعتبرأنيمكنلابحيث،تطويره

الفرنسي،الفيزياءعالمصنع،ام826عاموفيالتصوير.

طريقةوتعتمد.ثابتةصورةأولنيبس،نيسفورجوزيف

فلزيةصفيحةتعريضعلىالهليوجرافتسمىالتينيبس

أمكنهفقد،لذلكونتيجةتقريبا.ساعاتثمانيلمدةللضوء

تكوينمنيتمكنولمكالمنازلالثابتةالأشياءتصويرفقط

المتحركة.للأشياءصور

داجيير،مانديهجاكلويالفرنسيالرسامعملوقد

القرنمنالثلاثينياتوفي،سنواتلعدةلنيبسشريكا

الصورمنمحسنانوعاداجييرطور،الميلاديعشرالتاسع

الث!مورةتحتا!الداجييرية.الصورةسمىالضوئية

وفيللضوء.للتعريضفقطدقائقعدةإلىالداجييرية

هنريوليمالبريطانيالخترعاكتشفتقريبا،نفسهالوقت

الأقماربوساطةلرقيةأولإرسالتم

الصماعية.

م74591يلادي02القردسحعيسيات5م50791

مسحلاتالمشجيرمنالعديدطور

الفيديوتيب.

الليزرتستخدمالليفيةالبصرياتاتصالات

زجاجيةجدائلخلالإشاراتإرسالفي

الصورةفىكماالبصريةالأليطفتسمى

.أعلاه

حلعلىفتاةيساعداللنزلفيسوبالحط

الصعيرالحاسوباكتمسب.الحسابمسائل

شعبيةالعامةالوظائفمنالعديديؤديالذي

العشمرين.القرنمنالسبعينياتأواحرفى

ملادي02القرلىتماليياتلداية5

تسويقشركاتعدةبدأت

المتحركة.الحلويةالهواتف

راكبيمكنالمتحركالحلويالهاتف

وقد.المكالماتواستقبالإرسالم!السيارة

فيادخلتالتيالأجهزةهذهحسنت

الميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينيات

فائقة.بدرجةالمتحركةالهوأتفاتصالات



لاتتصالاا641

سالبورقباستخدامللتصويرطريقةتالبوتفوكس

اختراعولكن.الفلزيةالصفيحةمنبدلأ)نيجاتيف(

لمالكالوتيبأوالتولبوتيبلمسميالذيتالبوتفوكس

وضوخاأقلصورةأنتجلأنه،واسعنطاقعلىيستخدم

سالباستخدامفكرةلكن.الداجييريالتصويرطريقةمن

الطرقوفي.الحديثللتصويرالمفتاحأصبحت،مرن

وأزجاجامشخدامالمصورعلىكانالمستخدمةالأخرى

ولكنللضوء.تعريضكلفيتغييرهايجبفلزيةصفائح

الفيلمتحريكالممكنمنأصبحتالبوتطريقةباستخدام

الصور.منسسلسلةلالتقاطواممتخدامهالكاميراخلال

كبيرعددأدى.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخر

الالةمنها،الاتصالاتتحسينإلىألاختراعاتمن

وفيوالسينما.)الفونوغراف(والحاكىوالهاتفالكاتبة

كارلوسهمأمريكيينشركاءثلاثةقام،ام868عام

سوليه،وصمويلشولزلاثاموكريستوفر،جليدن

بدأوقد.عمليةكاتبةآلةأولعناختراعبراءةبتسجيل

رمنجتونبندقياتصناع،وأولادهرمنجتونإي

منالسبعينياتمنتصففىالكاتبةالالةبإنتاج،الشهيرة

عشر.التاسعالقرن

للصممدرسوهو-بلجراهامألكسندروسجل

عامفيالهاتفمننوعاختراعبرأءة-المولدأسكتلندي

عبرالبشريالصوتنقلمنبلجهازمكنوقد.ام876

أمريكيمخترعوهو،جرايإليشاسجلكما.الأسلاك

أولولكنتقريبا.نفسهالوقتفيمشابهةآلةاختراعبراءة

،أم878عامنيوإنجلاندفيتمديدهاتمللهاتفشبكة

نظام،كانام098عاموبحلولبل.تصميمواستخدمت

وأوروبا.أمريكافيواسعنطاقعلىيستخدمللهاتفبل

توماسالأمريكيالخترعاكتشف،أم877عاموفي

علىالصوتيسجلوكان،عملىفونوغرافأولأديسون

عشربنحوذلكوبعد.رقيقةفلزيةبطبقةمغطاةأسطوانة

أصلمنأمريكيوهو-برلينرإميلاكتشف،سنوات

ومع.أسطوانةمنبدلأقرصايستخدمفونوغرافا-ألماني

يستخدمالذيلرلينرفونوغرافحل،العشرينالقرنبداية

.أديسونفونوغرافمحلالقرص

حتىباليد،المطبعيةالحروفيصفونالطابعونواستمر

كانكما،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثمانينيات

أوتمارسجل،ام884عامفيمولكن.يفعلجوتنبرج

براءة،المتحدةبالولاياتالمانيميكانيكيوهومرجنتيلر،

مفاتيحلوحةاللينوتيبوتستخدم.اللينوتيبالةاختراع

.اليدويللصفالحاجةدونآليا،الطباعةحروفلصف

والمطوعاتالصحفإنتا!الاختراعهذاعجلوقد

.الأخرى

يدعىأمريكيدينرجلطورأم،887عاموفي

ولكنمتيناكانالذيالسينمائيالشريطجودوينهانيبال

وهو،إيستمانجورجوقاممرنا.كاننفسهالو!طفي

عامفيالسينمائيالشريطبتقديمأضصوير،الموادمصنع

تصويرفي،آخرونومخترعونأديسونونجح،م9881

التاسمعالقرنمنالتسعينياتخلالسينمائيةأفلاموعرض

تصميمهاستوحىقدأديسونكانوربما.الميلاديعشر

أرماتتوماسالأمريكيينالخترعينمنالأفلامعرضلالة

جنكنز.فرانسيسوتشارلز

التالمعالقرننهايةقرب.الإلكترونيالعمربداية

.أخرىمرةالاتصالاتفيثورةحدثت،الميلاديعشر

السريعةالاتصالاتوسائلكانت،الوقتذلكففى

كلوكان،والهاتفالبرقهيالطويلةالمسافاتعبر

ولكن.الأسلاكعبرفقطالرسائلإرساليستطيعمنهما

منفرعاالخترعوناستخدم،الإلكترونيالعصرخلال

إرسالفيالإلكترونياتيسمىوالهندسةالعلوم

عصربسببأمكنولقدالفضاء.عبرالإشارأت

وعجائبوالتلفاز،الراديو،اختراعالإلكترونيات

.ال!خرىالحديثةأل!تصاللات

وتجاربأفكارنتيجةالإلكترونيةالاتصالاتتطورت

الفيزياءعالموضعأم،864عامففيعلماء.عدة

نإتقولنظريةماكسويلكلاركجيمسالبريطانى

الضوء.بسرعةالفضاءفيتنتقلالكهرومغنطيسيةالموجات

قام،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثمانينياتأوأخروفي

هذهوجودأثبتتتجارببإجراءهرتزهينرشع!الفيزيائى

عمليتطبيقأييتبينأنهرتزيستطعولم.الموجات

يدعىإيطاليمخترعقامأم،598عاموفى.لبحوثه

وهرتزماكسويلأفكاربينبالجمعماركونىجوليلمو

وسمىالفضاء.عبرإشاراتإرسالمنليتمكنوآخرين

نحننسميهماوهواللاسلكىالبرقجهازهماركوني

الراديو.

فقطترسلمورسشفرةإشاراتكانت،البدايةفى

ريجنالدأوصلأم609عاموفي.ماركونيجهازبوساطة

الهاتفسماعةالمولد،كنديفيزيائيوهو-فيسيندنإيه

الأشمخاصأوائلمنواحداوأصبح،لالمسلكىبرقبجهاز

،ام609لعامالميلادعيدمساءوفي.الكلامنقلوأالذين

بوساطةإذاعيبثأولالراديو،مشغليمنعددالتقط

الميلاد،عيدموسيقىسمعواحيندهشواوقد.فيسيندن

سماعمنبدلاوالجديدالقديمالعهدينمنقراءةوسمعوا

.مورسشفرة

فورستديليطور،العشرينالقرنبداياتخلال

مختلفةأجهزة،الكهربائيينالمهندسينوبعض،الأمريكى



داا7لاتلاتصاا

الأولىالشهيرةالكلمات

واشنطنمنالرسالةهذهمورسصمويلأرسلإ!الإلهصنعأعجبما

42فيالعالمفيتجاريبرقخطأولعبربالتيمورإلىالعاصمة

.أم484مايو

"المسرةوبالناس،السلامالأرضوعلى،الأعاليفيلله"المجد

اتصالأولوكانتأم858أعسط61فيالرسالةهذهارسلت

الأطلسي.المحيطعبرممتدكبلخلالرسمي

بلجراهامألكسشدرتكلم"أريدكفأناواطسونسيدياهنا"تعال

أ"فيالهاتفطريقصاتصالأولتمثلالتيالكلماتهذه

عنحمضفيهاجرةسكبقدبلوكان.أم876عاممارس

واطسود.توماسمساعدهعلىيناديوكانالخطأ،طريق

أولوهوالمقبماهذاأديسونتوماسأنشدعغير"حمللماري"كمان

.أم877عامفونوغرافيتسجيل

لاسلكيةرسالةأولوهيالإشارةهذهماركونيجوليلمواممتقبل3!

.أم109عامديسمبر12فىالأطلسيعبر

لآتكلمبعد"شيئاتسمعلمفأنت،دقيقةانتظر،دقيقة"!انتظر

الجازمغنيبعنوانجزئياناطقفيلمأولفيالكلماتهذهجولسون

.أم279عام

رائدتكلم"للبشريةعملاقةوثبةلكنهالإنسانصغيرةخطوة!"هذه

عاميوليو02فيالكلماتبهدهأرمسترونجليلالأمريكيالفضاء

القمر.سطحقدىمهيطأشخصأولأ!عندماأم969

إشاراتوتكبيرالتقاطيمكنهاالمفرغةالصماماتسميت

الراديوتطويرمنالمفرغةالصماماتمكنتولقدالراديو.

محطاتأم،809سنةمنذظهرتولقد.الاننعرفهكما

بكلياتصلةذأتمنهاالكثير،عديدةتجريبيةراديو

.الجامعاتأوالهندسة

منكثيرفىالرأديومحطاتظهرتماوسرعان

فإإيهإيدبليومحطةقبلت،أم229عاموفيالبلاد.

إعلانباذاعةالسماحمقابلأجرانيويوركفيولل!*()3

المتحدةالولاياتوطورت.الشققتبيعلشركةالهواءعلى

للتلفازنظامابعدفيماوضعتثم،التجاريللراديونظاما

أصحاببوساطةالبرامجاغلبتكلفةدفعيتم،التجاري

شبكاتفتحصلالأخرىالبلادأغلبفيأما.الإعلانات

منميزانياتهامنالأكبرالجزءعلىوالتلفازالراديو

الحكومة.

منكالعديدالتلفاز،نتج.الحديثةالاتصالاتتطور

منالعديدوتفكيرأبحاثمن،الأخرىالاختراعات

إلىالفضاءعبرالصورإرسالمحاولةوترجع.الناس

عاملنظامأولتطويروتم.الميلاديعشرالتاسعالقرن

وهوبيرد،لوجيجوناستطاععندما،ام269عامفي

وفى.التلفازيالنقلإمكانيةإثباتأسكتلنديمهندس

بثأولالبريطانيةالإذاعةهيئةنقلتأم،369عام

الراديوشمركةوبدأت)عهام(.الدائرةمفتوحتلفازي

واستخدمتام،939عامفىالمنتظمالبثالأمريكية

للصورإلكترونيةوأنابيبمحسنةتلفازيةكاميرات

فيزيائىوهوزوريكين،كوسمافلاديميربوساطةالمعدلة

المولد.روسي،أمريكي

منالأربعينياتبدايةفيمؤقتاالتلفازيةالبرأمجتوقفت

ثم،الثانيةالعالميةالحربخلال،الميلاديالعشرينالقرن

منالخمسينياتبدايةوبم.الحرببعدالإرسالاستؤنف

فىالتلفازمحطاتبدأت،الميلاديالعشرينالقرن

برامجها.بثوأوروباالمتحدةالولايات

مهندسأخترع،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفى

علىالصوتتسجلآلةبولسنفالديماريدعىهولندي

باهتماميحظلمبوسحناختراعولكن.حديديةأسلاك

،الميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينياتوخلاليذكر.

علىالصوتتسجلمسجلاتألمانمهندسونطور

فإن،الفونوغرافتسجيلوبخلاف.مغنطيسيةشرائط

مرةإليهاالاستماعيمكنالجديدةالشرائطتسجيلات

الشريط.بإرجاعتسجيلهابعدأخرى

فيالمطورةالفيديوتيبمسجلاتوتمكنت

تسجيلمنالميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينيات

في.مغنطيسيشريطعلىالصوتإلىبالإضافةالصورة

مسجلاتتستخدمفقطالتلفازمحطاتكانتالبداية

المطورةكاسيتالفيديوتيبمسجلاتولكن،الفيديوتيب

هذاجعلتالميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينياتفي

المنزلي.للاستخداممتاحاجعلتهبدرجةرخيصا،التسجيل

كاسيتالفيديوتيبمسجلتوصيلالأشخاصويستطع

لمشاهدتهاالياالبرامجلتسجيلبهمالخاصالتلفازبجهاز

العشرين،القرنمنالثمانينياتبدايةوفى.لاحقةفترةفي

الصورنقلويتمالفيديو.أقراصشركاتعدةأدخلت

بوساطةالفيديوأقراصعلىتسجيلهاالسابقوالأصوات

به.المتصلالتلفازلجهازاليتشغيلجهاز

الاتصالاتأقمارتسمىأرضيةصناعيةأقمارقامت

عامفىالأرضيةالمحطاتبينالرسائلبنقلمرةلأول

التلفازيةالإشاراتكانتالوقتذلكوقبل،ام069

نقلأبراجتوجدحيثإلىأو،الكبلبوساطةفقطترسل

ترحيلمنالصناعيةالأقمارومكنت.الإشسارأتلتقوية

الأقمارتستطيعوكذلك.المحيطاتعبرالتلفازيةالإشارات

والاتصالاتوالهاتفالراديورسائلنقلالصناعية

.الأخرى

العديدبدأت،العشرينالقرنمنالسبعينياتوخلال

الحاسوبامشخدامفي،الأخرىوالمطبوعاتالجرائدمن

يقومحيث.المطعيةالحروفصفوأنظمةالتحرير،في
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متصلةمفاتيحلوحةعلىالمقالاتبكتابةالكاتب

نفسهالوقتفىتخزنبالكتابةيقوموبينما.بالحاسوب

طرفية،عرضشاشةعلىوتعرضالحاسوبفيالكلمات

والتجميع%الةيسمىبجهازبدورهالحاسوبوشصل

الالةتقومزرعلىالضغطوبمجرد،الضوئيالتصفيف

شريطعلىمصفوفةمطبعيةحروفهيئةعلىالمقالبوضع

فونوغرافي.

العديدبدأ،العشرينالقرنمنالثمانينياتأوائلوفي

وبموجب.متحركةخلويةهواتفتسويقالشركاتمن

كلخلاياتسمىمقاطعاتإلىالمدنتقسمالنظامهذا

وعندما.ومستقبلالطاقةمنخفضراديوناقللهمنها

يقومأخرىإلىخليةمنبالهاتفالمزودةالسيارةتنتقل

آخرإلىومستقبلناقلمنالمكالماتبنقلالحاسوب

القرنمنالثمانينياتأواخروفى.المكالمةانقطاعبدون

ا!شخدامفيالشركاتمنالعديدبدأت،العشرين

الفاكس(او)الفاكسميليالناسوختسمىعملية

بإرسالالفاكمه!الةوتقوم،بالاتصالاتللإسراع

وتستطيعالهاتفأسلاكعبرالمستنداتنسخواستقبال

والصور.الكتابةمنكلنسخإعادة

هذهتشملأنالمحتملمن.المستقبلاتصالات

الضوئيةالموجاتطاقةمنعديدةأشكالأالاتصالات

الضوءمنضيقةتنئحزمةأجهزةوهىالليزرات،و

الفيزياءفروعأحدأتاحفقدالآنوحتى.القوةالشديد

لإرسالالضوءاستخدامالليفيةالبصرياتالمسمى

استخدامعندالحالهوعماأكبر،وبسرعةأكثر،رسائل

اتصالاتفباسعتخدامالراديو.موجاتأوالكهرباء

الإشاراتالليزرشعاعيحول،البصريةالألياف

إلىتلفازيةصورةاو،هاتفيةبمكالمةالخاصةالكهربائية

جدأئلأطرافأحدإلىالليزريوجه.ضوئيةنبضات

ويستطيع.البصريةالأليافتسمىشفافةزجاجية

نأدون،الأليافخلالشاسعةمسافاتينتقلأنالضوء

يقوم،الالممتقبالطرفوعند.وضوحهأوقوتهيفقد

والصور.الأصواتإلىالليزرضوءبارجاعجهاز

كلتتجاوزلاالبصريةالأليافمنحزمةوتستطيع

تبثأن،الإنسانجسممنشعرةسمكمنهاواحدة

الوقتفيالتلفازيةالبرامجأوالهاتفيةالمكالماتآلاف

الثلاثىللتصويرطريقةفىأيضاالليزرويستعمل.نفسه

جهازيقومحيثالتجسيميالتمويرتسمىالأبعاد

شعاعينإلىالليزرضوءبتقسيمالأشعةمفرقيسمى

المراياتقومثم،تصويرهالمرادالجسمإلىأحدهمايوجه

يتجمعوحيث،أخرىمرةمعاالضوءشعاعيبتجميع

الجسم.هيئةيمثلالأبعادثلاثىنموذجايكونانالشعاعان

لإنتاجلاحقةفترةفىالتجسيمىالتصويريستخدموقد

ثلاثيةصورمنتتكونتلفازيةوبرامجوصورأفلام

المشاهدونيستطعوسوفالفضاء.فىتسبحالأبعاد

مناظركانتلوكما-الأبعادثلاثيةالصورحولالسير

تحركوا.كلماجديدةزواياليروا-حقيقية

الاتصالاتدراسة

التعليم،منواحدأفرعاليستالاتصالاتدراسة

العلماءيضم.الدراسةمنعديدةمجالاتتشملولكنها

وعلماءوالتاريخالتربيةعلماءالاتصالاتيدرسونالذين

وعلماءالنفصوعلماءالأعصابوعلماءالرياضيات

بعضبدراسةالعلماءهؤلاءأغلبويقوم.الاجتماع

لدراسةأنفسهماخرونويكرس.فقطألاتصالاتجوأنب

الكنديالعلامةأصبحالمثالسبيلفعلى؟المجالهذا

الاتصالاتوسائلعنبدراساتهمعروفاماكلوهانمارشال

العامةالاتصالاتوسائلتأثيرماكلوهانبحثفقد.العامة

عامفيجوتنبرخمجرةمنهاكتبعدةفىالمجتمععلى

عامنىالعامةالاتمالاتوسائلوفهم،أم629

ابم.649

.الاتصالاتلدراسةالأساسيةالمجالاتوتضم

اللغةعلم2-،النفسوعلمالاجتماععلمأ-

المعلوماتونظريةوالتحكمالضبطعلم3-)اللسانيات(

الكلامية.غيرالاتصالاتدراسة-4

محمجطلاتأتجت.النفسوعلمالاج!ماععلم

)النظرية(الأكاديميةالدرأساتأولىالنفصروعلمالاجتماع

القرنمنالثلاثينياتفىالعامةالاتصالاتوسائلعن

بولالأمريكيانالاجتماععالماقامفقد.العشرين

المستمعينحولبدراسة،ستانتونوفرانكلازارسفيلد،

أمريكيينباحثينهذاعملهموشجع.مختلفةإذاعيةلبرامج

كانتريل،هادلىالاجتماعيالنفسعالممنهم،آخرين

البثتأثيربحثعلى،ميرتونروبرتالاجتماعوعالم

الجمهور.علىوالتلفازيالإذاعي

العالميةالحربخلال،المتحاربةالبلادأجرتوقد

بدألذلكونتيجةالانتشار.واسعةدعائيةحملاتالثهانية،

وقام.العاموالرأيالدعايةفندراسةفيالعلماءمنالعديد

وسائلبدراسةهوفلاند،كارلالأمريكيالنفسعالم

الناستعديلإلىوتؤديالاتصالاتتستعملهاالتيالإقناع

درسام،459عامفيالحربانتهاءوبعد.لمعتقداتهم

علىالعامةالاتصالاتوسائلتأثيرالعلماءمنالعديد

والمجتمع.الأفراد

إدخالكانوقد.للغةالعلميةالدراسةهو.اللغةعلم

العشرين،القرنمنالخمسينياتفي،التحويلىالنحو
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منواحدا،تشومسكينعومالأمريكياللغةعالمبوساطة

منالتحويليالنحوويتكون.اللغةعلمفيالتطوراتأهم

يأفيتكوينهايمكنالتيالجملجميعتحددالتيالقواعد

اكثرتتشابهالعالملغاتأنتشومسكياكتشفوقد.لغة

جميععلىتنطبقعامةمبادئهناكوأن،تختلفمما

كلبأنالاعتقادإلىالاكتشافاتهذهوقادته،اللغات

عندللغةالعامةالقواعدتعلمعلىالقدرةعندهشخص

المولد.

علمهواللغةلعلممهماخرمجالوهناك

الذي(،المعاني)علموتطورهماالألفاظدلالات

التيالاتصالاتومشكلاتالكلماتمعانييحلل

فىأسهمواالذينالعلماءومن.اللغةبسببتتولد

عالموهو،كورزيبسكيألفردالمعانىعلمتطوير

التربويينمنوهوهاياكاواإيه.وإس،أمريكىبولندي

لأمريكيين.ا

علم.المعلوماتونظريةوالتحكمالضبطعلم

المعلوماتتحويلكيفيةدراسةهووالتحكمالضبط

وبوسائل،الحيةللكائناتالعصبىالجهازبوساطة

)التغذيةا!درتدةا!دعدوماتودراسة.الالطالتحكم

وهى،والتحكمالضبطعلممنمهمجزء(الراجعة

الحيةوالكائنات،الأجهزةتقومبوساطتهاالتىالعملية

والتحكمالضبطعلمطوروقدنفسها.فىبالتحكم

طبعالذيوينر،نوربرتالأمريكيالرياضياتعالم

.ام489عامفىالفحبطعلمكتابه

نظريةيسمىالمجالبهذاصلةذواخرعلموهناك

بوساطةتقريبانفسهالوقتفيتطويرهتموقد.المعلومات

ويفر.ووأرن،شانونكلودهما،اخرينرياضياتعالمى

تحكمالتيالرياضيةبالقوانينالمعلوماتنظريةوتختص

الرسائل.إرسالتعوقالتيالعوامللاسيما،الاتصالات

المعلوماتونظرية،والتحكمالضبطعلممنكلأدىوقد

.الحاسوبعلومتطورفيمهمادورا

نأالمحتملمن.الكلاميةغيرالاتصالاتدراسة

الاتصالاتفيالبحثمجالاتأقدمالدراسةهذهتكون

عشر،التاسعالقرنإلى،الأقلعلىوترجع،الإنسانية

كيفية،الإيمائىوالتمثيل،التمثيلمدرسوحللعندما

الآحاسيس.نقلفيوالجسمالوجهحركاتامشخدام

التيالكلاميةغيرللاتصالاتالحديثةالدراسةوتضم

الكينسيكسيسميان،علمينالجسملغةأحياناتسمى

الكاينسيكاوعلموالبروكسميكا.(الجسميةالحركة)علم

مصاحباتبوصفها،والوجهالجسمحركاتدراسةهو

عالمبوساطةالكايخسيكاعلمتطويرتموقد.للكلام

استخدمالذيبيردوستل،رييدعىأمريكيسلالات

إيماءاتهملتحليللمتحدثينء،البطيبالتصويرأفلاما

تهم.وتعبيرا

السلالاتعالمبوساطةالكاينسيكاعلمتطويرتموقد

يستخدمكيف،هالدرسوقد.هالإدوارالأمريكي

والمسافة،الجسمووضعالإيماء،،الختلفةالثقافاتفيالناس

لنقل،أخرىكلاميةغيروإشاراتمنها،يتحدثونالتي

الناسأغلبويشعر.الاجتماعيووضعهم،مشاعرهم

ولكن.كلماتفيالمعلوماتهذهأغلبوضعفيبالحرج

رسائلواستقبالبارسال،للناسيسمحالبروكسميكا،علم

.الكلماتاستخدامدون

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

والإعلامالاتصالوسائلأجهزة

والمسلمينالعربعندالعلومواللاسلكيةالسلكيةالاتصالات

الفونوغرافالكاتبةالالة

الفيديوقرصالألفباء

صناعر،القمرالبرق

الكملالسريعالخيولبريد

ال!ضابعلم،المصريات

الكتابةالليفيةالبصريات

اللغةنزستورلتراا

الليزرالتجسيميالتصوير

لليموتيباالضوئيالتصوير

السيارالمتحدتالتلفاز

لمجلةاالتولبوتيب

الفضائيةللاتصالاتفهدالملكمدينةالراديو

الصوتيالمسجلاليوميةالصحيفة

البريدمكتبالمفرعالصمام

الخاصةالإذاعةموجةالسينماصناعة

النشرالداجييريةالصورة

الهاتف!بعدعنالطابعة

الطباعة

انحترعون

توماس،يسوندإ

جورخ،ديستماإ

هامحرارلكسندأ،لل

ميل!،ليرر

لوجيجود،بيرد

نيسد،بورجا

ليشا!،يجرا

نسيسفرارلزتشا،حنكنز

نسجوها،حوتسبرج

مانديهجاكلويداجيير،

يإآموسدولبير،

لي،ديفورست

كوسمايميرفلاد،زوريكين

(فون)فيرنرسيمنز

ثاملاكريستوفر،شولز

يلورتافيلو،رنزورثفا

للوردا،كلفين

هربرتأدوينلاند،

جوليلمو،ماركوفط

كلاركجيممى،ماكسويل

وتمارأ،مرجنتيلى

فينلىصمويل،مورس

نيسفورجوزيفنيبس،

رودلفهينريتشهرتز،

تشارلزلسيرا،ويتستون
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الجظمات

شركة،الأمريكيةوالبرقأ!اتصابرس!أسوشييتد

البريطانيهالإذاعةهيئةوكالةتاصر،

سركةيويكود،وسمرنرويتر

لرسشدليولاالإيمسلاميةااسظمات

العربيةالسظمات

صلةذاتأخرىمقالات

العامةالعلاقاتالإعلالى

أح!لامااصسياسيةاالدعاية

اص!صسحي!صاالعامأسأيا

علم،أطعهاالهـمز

مارشال،ركلوهامايرنيتيةالسا

المعلوماتدظريةالصحافة

الموضوععرعنا

الاتصالاتأهمية-أ

والصناعةالأعماللي!-اسأطفي-أ

ا!الميةااحثمؤونافيدالمدرسةفي!

الاتصالاتتطور-2

التاريخقماطما-أ

القديمةالأزمةاحلال!

الوسطىالعصكمورحلال!-

الطاعةبداية

اليلاديادعشرأضامنواعشرالسابعالقرنالىهـ-

الميلاديعمتراضاسعاالقردلداية-و

اليلاديالتالمئكلشرالقردأواحرر

الإلكتروليالعصربداية-ح

الحديتةالاتصالاتتطورط

ادستقب!!اتصالاتي

الاتمالاتدراسة-3

المفسهـعلمالاجتماععلم

اللعةعلمب

المعلوماتودظريةوالتحكمالضبطعلم!

ميةاحولاغيرالاتصالاتدراسة-د

أسئلة

ا!ا؟قاوس؟!وسعرافىتسحيلأولكلماتكاتمادا

المسسمماةالصرايئالدييةالحركةديالطباعةأسهمتكيص

البروتستاتحهي؟الإصلاحا

الحرو!الآخرصمستقلامنهماكلطوراللدادالخترعادس

با؟وأوررآمميام!ك!!فىللتحريكالقاللةالمطبعية

فياممتحدمتالتيالطهويلةايسافاتعبرالاتصالاتوسيلةما

عحتمر؟الثامنالقرلىفىق!رس!االقدبمةاليونادمركل

برامحت!طفةد!عيتمبوساطتهمااطتاداالمحتلمتانالطريقتانما

والتلعار؟يوالراد

الناسيسمعهاالتىالأحارتلتىحواشيقدماررياالمصدرما

يوم؟كل

والولاياتبريطاليابيرأم281عامحر!تسميةيمكنلمادا

الحاطئة؟الاتصالاتلحر!المتحدة

والمطبوعاتالحرائدإلتاجمرعةزيادةأطيموقي!ااصةآأ!ك!كيص-8

؟الأخرىا

تاريخفىالأحداتأهممنواحداال!شاسةاختراعكالىلمادا-9

؟لاتلاتصاا

الروكسميكا؟علمما-01

الكايسسي!!ا؟علمماأ-1

واستقبالبثواللاسلكيةالسلكيةالاتصالات

كانالاتصالاتأشكالوأول.بعيدةمسافاتعبرالرسائل

وفي.الدخانالمصابئأوأوالأعلامبوساطةالإشارة

واسعةأنواعإلىتشيرالاتصالاتأصبحتالحاضرالوقت

ببثتقومالتيوالإلكترونيةالكهربائيةالاتصالأنظمةمن

الاتصالاتأنظمةترسل.العالمأنحاءجميعإلىالمعلومات

والصورالمطبوعةوالموادالأصواتوتستقبلالرسائلالحديثة

الثانية.منجزءفيالمرئية

العامةواللاسلكيةالسلكيةالاتصالاتأجهزةتضم

أخرىأنواعوتستعملوالراديو.التلفازوأجهزةالهواتف

تبثانيمكنالأنظمةوهذه.الصناعةفيالأنظمةمن

المصرفية،والعملياتالطائراتعلىالحجزمثلمعلومات

بعدعنالطابعةعلىالصحفوتعتمد.البورصاتوتقارير

علىللحصولالضوئيةللصورالناقلةأ!واتفوا)التيليبرنتر(

بينالاتصالويتم.العالمجمئأنحاءمنوالصورالأخبار

طريقعنالأرضيةوالمحطاتالفضائيةالمحطات

ال!تصال!ت.

واللاسلكيةالسلكيةالاتصالاتأنظمةمعظموتبث

كما،الصناعيةوالأقماروالراديوالأسلاكبوساطةالرسائل

الهاتفيةوالمحادثاتالتلغرافأوالبرقرسائلمنالعديدأن

فيتوضعالتىالأسلاكعبرتتم،المحليةالمحادثاتوبالذات

البحارأع!اقفيالكبلاتوتضطيع.الأرضتحتكبهلات

التلفازيالإرسالبثويتم.الحارجيةبالاتصالات

فموجاتالرأديو.موجاتبوساطةالهواءفيوالراديوي

وأالدقيقةأوالصغرالمتناهيةبالموجاتالمعروفةالراديو

بعيدةمسافاتإلىأضلفازيةأالإشاراتتبثالمايكروويف

حولمداراتهاتتخذالتيالاتصالاتأقماروتبث.للغاية

الاتصكمالاتوإشاراتوالتلفازالهاتفإشاراتالأرض

لبثوسيلتانهناك.العالمأنحاءجميعإلىالأخرى

ويستخدم.الرقميوالبثالنظيرالبثهماالاتصالات

يتمالتيالصورةأوللصوتمطابقةإشاراتالنظجرالبث

تيارايبثمثلا،النظيرالبثعلىالمعتمدفالهاتفبثها.

التياروهذا.المتحدثصوتموجاتنمطيحاكيكهربائيا

موجاتإلىأخرىمرةتحويلهويتمالأسلاكعبرينتقل

البثفىالإشاراتوتتحول.الهاتفسماعةفيصوتية

.شفرةإلىالرقمي
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تنقلهاالدوليةالاتصالات

الكبلاتأوالأقمار

كبليربط.لبحريةا

بكندامميدنيالأنزيكان

لورفوكحزيرةطريقص

نأكما،وهاوايوليجي

ليوزيلندا.إلىيصلفرعاله

السيكومكبلويربط

بهوجوأسترالياالكارين

.غوامطريقعنكونج

تحتبحريكلل-

البحر()تحت

الكبلنهاية

أرضيةصحطهلا

النقطةعنصرمثلعنصرانالحالاتمعظمفيوللشفرة

وميفالضوءأومورسشمفرةفيهوكماالشرطة-

ترسلالرقميةالهواتفأنظمةأنواعأحدوفي.وانطفائه

جهازويقوم،الومضسريعالنورمنعمودبوساطةالشفرة

وتنتجالتشفير.ان!:.الشفرةرموزفكبإعادةالاستقبال

خيوطعبرينتقلالذيالضوءالليزرتسمى)جهاز(نبيطة

البصرية.الأليافتسمىالزجاجمندقيقة

هذافيالضوءفإنهاتفيةمحادثةبثيتموعندما

الثانية.فيمرةمليون45حواليوينطفئيومضالنظام

منالبصريةالأليافمناثنينيمكنالعاليالمعدلوهذا

ولو.الوقتنفسفيمحادثة6!...حواليحمل

لتطلبتالنظيرالبثنظامعلىالمحادثاتهذهنقلت

ضوضاءأقلالرقميالبثأنكمانحاسيا.سلكا025

تحويلالانويجريالنظير.البثنظاممنواختلالأ

البثإلىالنظيرالبثمنالاتصالاتأنظمةمنالعديد

الرقمي.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الفاكسيميلىالدوليةالاتصالاتاتحاد

الصناعيالقمرالاتصالات

البعدقياسالإلكترونيات

الكبلالبرق

المحورالمتحدالكملعلم،البصريات

الفضائيةللاتصالاتفهدالملكمدينةالليفيةالبصريات

لعدصالحروفمسضدةلعدصالتصوير

الكهرومغنطهيسيةالموجاتالتلفاز

الصغرالمتناهيةالموجةالراديو

الهاتفبعدعنالطالعة

)1!قارالفضاءرحلاتانظر:.الفضائيةالاتصالات

.الاتصالاتقمر(؟الصناعية

)تيامالأودىالسعوديةالدودةانظر:.الدرعيةاتفاق

عبلىبنمحمدسعود؟بنمحمد(بمالأولىالسعوديةالدولة

.الوهاب

02فيعقدتعالميةاتفاقياتأرلغ!جئيصاثفاقيات

سنينسبعمنيقاربماوأنهتأم549عاميوليو2وا

تلكفي.الصينيةالهندفيالحربمنالسنةونصف

ودولةولاوسوفرنساكمبوديامنقواتقاتلت،الحرب

وطنيةحركةالفياتمنهكانت.الفياتمنهقادتهاقواتفيتنام

فيتنامرئيس،منههوشيوقادهاالشيوعيونعليهاسيطر

للدولةمقرافيتنامجنوبكان.الشعبيةالديمقراطية

فكانالشعبيةالديمقراطيةفيتنامحكومةمقرأما.الفيتنامية

.فيتنامشماليفي

بسويسرا.،بجنيفمؤتمرفىجنيفاتفاقياتنوقشت

الديمقراطيةوفيتنام،فيتنامحكومةعنممثلونالمؤتمروحضر

المتحدةوالولاياتوفرنسا،،ولاوسوكمبوديا،،الشعبية

الصينوجمهورية،السوفييتيوالاتحادوإنجلترا،،الأمريكية

الشعبية.

كلفيالنارإطلاقلوقفمعاهدأتثلاثعلىأتفق

إطلاقوقفاتفاقيةنصت.وفيتنام،ولاوسكمبوديا،من

الأجنبيةالقواتانسحابعليولاوسكمبوديافيالنار

للحكومتينيكونوأن،فيتناموشماليفرنسامنلكل

ووضع.بلادهمافيمطلقتصرفواللاوسيةالكمبودية

والفياتمنهفرنسابينوالموقعفيتنامفيالنارإطلاقوقف



بنود،الكونفدراليالاتحاداتفاقية152

الاتفاقونصشمالآ.درجة17خطعلىمؤقتةحدودا

فرنساوتشرف،فيتنامشمالعلىالفياتمنهيشرفأنعلى

إطلاقوقفعلىويشرف.فيتنامجنوبعلىفيتنامودولة

وبولندا.والهند،كندا،منمكونةمراقبةلجنةالنار

العالمفىرئيسيةدولةكلالرابعةالاتفاقيةطالبت

باستقلالوالاعترافالنارإطلاقوقفعلىبالحفاظ

تتمبأنطالبتكماوحيادهما،ولاوسكمبوديا

فيتنامقيامبهدففيتنامفىام569عامال!نتخابات

فىالممثلةجمئالدولوافقت.ومستقلةموحدة

الولاياتعداماالاتقافيةهذهعلىشمفهياالمؤتمر

فوزمنلتخوفهمافيتنامودولةالامريكيةالمتحدة

لجمئفيتنام،وحكمهمبالانتخاباتالشيوعيين

لمعارضةالقوةالممتخدامبعدمفقطووعدت

.أللاتفاقيات

إلىاسمهافيتنامدولةغيرت،ام559عامفي

للجمهوريةرئيساديمدنوأصئبو.فيتنامجمهورية

جنوبفيالمقترحةالانتخاباتشمبأنيسمحأنورفض

وفيالنار.إطلاقوقفقرارالوفينكلاوخرق.فيتنام

كونجبالفيتالمسمونالشيوعيونالثواربدأأم،579

انظر:.فيتنامحربنشوبإلىأدتعصاباتحرب

.فيتنامحرب

بنودانظر:بدود.الكولددرالي،الاتحاداتفاقية

الكونفدرالي.الاتحاداتفاقية

وقعتهااتفاقيةالأيرلنديةالإنجليزيةالاتفاقية

عامنوفمبرفيأيرلنداوجمهوريةالمتحدةالمملكة

الوزراءيجتمعألاتفاقية،هذهوبموجب.أم859

المسائللمناقشةمنتظمةبصورةوالأيرلنديونالبريطانيون

بأيرلنداالمتعلقةالحدودوعبوروالأمنيةوالسياسيةالقانونية

الوضعأنعلىالاتفاقيةأكدتكذلك.الشمالية

موافقةبدونتغييرهيمكنلاالشماليةلأيرلنداالسياسي

الاتفاقية،علىالاتحاديونيوافقولممواطنيها.غالبية

شرطةتعاونأنإلا،العنفبأعمالالقيامفيواستمروا

عقدتمام199عاموفى.تحسنقدالحدودعبور

بأيرلنداالسياسيةالأحزابب!تمرةلأولمحادثات

والأيرلندية.البريطانيةوالحكومتينالشمالية

)لطامالأولىالعالميةالحربأنظر:.الثلاتيةالاتفاقية

افلا-ني.الوفاق(بمالعسكريةالتحالفات

حقان!:.المؤلفلحقوقالعالميةالاتفاقية

(.الدودية)الاتفاقياتاللؤلف

وتعرفوالتجارةللتعرفةالعامةالاتفاقية

إلىتهدفالأطرافمتعددةاتفاقية،بالجاتأيفئا

021منأكثروقعتهاأعضائها،بينالتجارةتشجيع

والخلافات،التجارةعوائقلمناقشةندواتعقدت.دولة

بينللعلاقاتالمنظمةوالقواعد،بالتجارةالعلاقةذات

مرةلأولالاتفاقيةعلىالمؤسعسةالدولوقعتالأعضاء.

الدوليةالأساسيةالاتفاقيةأصبحتثم،أم479عامفي

الدولية.التجارةفي

عوأئقلإزالةاخرإلىوقتمنالموقعةالدولتجتمع

تخفيضإلىألاجتماعاتهذهوأدت.الدوليةالتجارة

لآلافالتجارةعوائقمنوالحدالجمركيةالتعريفة

إزالةمرةلأولالجاتأعلنت،ام979عاموفي.المنتجات

عدةالاجتماععنونتج.التجارةعلىالتعريفةعوائق

الجمركية.الحواجزمنالحدإلىتهدفاتفاقيات

ومبدأالتمييزعدممبدأ:للجاتالمركزيةالمبادئمن

الدولةفقرةعلىالتمييزعدممبدأانع!ص.الوضوح

تجاريةميزةيمنحطرفأيأنعلىينصوهو،ا!لففلة

ويقصد.الموقعةالأطرافجميعمنحهافعليهمالدولة

لجمئمعروفةالتجاريةالمعاييرتكونأنوجوببالوضوح

قوأنينتحد.بالتعريفةيتعلقفيماوبخاصة،الأطراف

حصصمنوتولممعالتجاريالتبادلقيودمنالجات

خاصةامتيازاتالجاتتمنحالأعضاء.بينالاستيراد

.الجاتقوانينجميعبتطبيقمطالبتهادونالناميةللدول

علىسشويامرةعملجلساتالموقعةالأطرافتعقد

يقوم.الإجماعطريقعنالقراراتمعظمتتخذ.الأقل

بمعالجةالجاتأعضاءقبلمنالمنتخبالممثلينمجلعمى

يتكون.الجلساتبينالواقعةالفترةفىالمستعجلةالقضايا

وطاقمالدوليةالتجارةفىمتخصصمنالجاتأمناء

جولةالجاتمسؤولواختتمام499في.إداري

فيبدأتالتجاريةالمباحثاتمنسلسلةوهيأروجواي

المباحثاتهذهنتائجأوصت.أم869عامأروجواي

كما،الجاتأعضاءبينالتجاريةالحواجزبتقليص

استوعبتالتيالدوليةالتجارةمنظمةبإنشاءأوص!

أعضاءجميعالتزاممنالتأكدعلىوتعملالجاتأعضاء

الرئيسىالمركزيقع.المطلوبةالتجاريةبالقواعدالجات

بسويسرا.،جنيففىللجات

الجمركية.التعريفةأيضا:انظر

كاتب.أمير:انظر.الإتقالي

لمجموعةئدقا.(م0771-271)3كريسبس،ألكس

!سفيماالنارالبريطانيةالقواتعليهاأطلقتأمريكية
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البريطانيونأقامفقد.الأمريكيةالثورةأثناءبوسطنبمذبحة

الخامسوفي.ام768عامبوسطنفيقياديةمراكزأربعة

بالجنودبوسطى004نحوأحاط،أم077عاممارسمن

فيورجلانأتكص!وماتالنارعليهموأطلقواالبريطانيين

بعد.فيمابجراحهمامتأثريناخراناثنانومات،الحال

بوسطن.مذبحةبمالأمريكيةالثورةانظر:

يعتقدونالمؤرخينوبعض.أتكسعنالقليلعرفوقد

،ام888عاموفي.المولدينإلىينتميهاربعبدأنه

والذينأتكسلتكريمتذكاريانصبابوسطنمدينةأقامت

.الحادثفيماتوا

الولاياتفىجورجياولايةمدنوكبرىالعاصمةأقلافتا

نسمة.170493سكانهاعدد.الأمريكيةالمتحدة

مركزوهي.نسمة122833251الحضريةالمنطقةوسكان

الولاياتضقيلجنوبوالمواصلاتوالصناعةللتوزيع

الأمريكية.المتحدة

غربيشمالفىبيدمونتهضبةعلىتقع.المدينة

الحضريةالمنطقةومساحة2.كم342ومساحتهاجورجيا

.2كما3ر844الكبرى

المتنوعةوالمستودعاتالمصارفأتلانتاوسطقلبوفى

فيتنتشرالتجاريةوالمراكزالمكاتبمبانيمنوسلسلة

الخوخشجرةمركزوهناك.الخمسالنقاطلسمىتقا!

وهو،الخمسالنقاطشماليالحديثالأعمالومجمع

والمطاعمالمكاتبومبانيالفنادقعلىيحتويالذي

مدينةصالةوتقع.والمؤتمراتللترفيهوقاعاتوالمتاجر

جنوبالاخرىالحكوميةوالمبانيالبرلمانومبنىأتلانتا

الخمس.النقاطشرقي

تجذبواستجماميةوتاريخيةثقافيةأماكنأتلانتاوفي

فنونمبنىمنوودرفروبرتفنونمركزويتكون.الناس

واستمدالمجاور.المتقدمةالفنونومتحفالتذكاريةأتلانتا

الزيتيةالصورمنيحتويهمماشمهرتهالمتقدمةالفنونمتحف

الأوروبية.النهضةعصرفيأنجزتالتي

الحقوقلزعيمالتاريخىالوطنيالمركزالمدينةتضمكما

الذيالمنزلعلىالمركزويحتوي،كنجلوثرمارتنالمدنية

فترةعنمتحفاتضمكما،وقبرهالراحلالزعيمفيهولد

حديقةكذلكالمديخةوفيكارتر.جيمىالأمريكيالرئيس

كرةلمحترفيوفرقوملاعبعامةحدائقوعدةحيوانات

.القدموكرةالسلةوكرةالقاعدة

وجامعة.العاليللتعليممدارسعدةأتلانتاتضمكما

جامعةومركز.المدينةفيجامعةأكبرهيجورجياولاية

الولاياتفيوالجامعاتللكلياتمجمعأكبرهوأتلانتا

السود.يقصدهالمتحدة

والموادوالعرباتالطائراتصناعةتعدالاقتصاد.

ومنتجاتوالمفروشاتالمواصلاتوتجهيزالكيميائية

الصناعاتمنوالنسيجوالمرطباتوالفولاذ،الحديد

للجنوبتجاريامركزاالمدينةوتعتبر.أتلانتافىالرائجة

بالجملة.للبيعموقع.0003منلأكثرومنطقةالشرقي

البضائعسوقفيتقعبالجملةالبيعتجارةأماكنومعظم

أتلانتا.وسطفى

أكثرثانيأتلانتافيالعالميهارتسفيلدمطارويعد

المتحدةالولاياتفيالجويةبالخطوطازدحاماالمطارات

حركةفىكبيرادوراالحديديةالسككوتؤدي.الأمريكية

منلأتلانتايعودماإلىبالإضافة،والركابالبضائعنقل

الشحن.وأجرةالنقلرسوم

الصككخطبناءفيجورجيابدأت.تاريخيةنبذة

الغربيالشمالىالجزءفىوالأطلسبمالغربىالحديدية

فىتيرمنستسمىمدينةوأنشات.ام836عامللولاية

تسميتهاوأعيدت.ام837عامالخطجنوبنهاية

.ام845عامبأتلانتا

العسكريةوالمعداتللذخيرةترسانةأتلانتاواتخذت

الأهليةالحربأثناءبالأسلحةالفيدراليالجيشتمد

الاتحادجنداستطاعوقدام(.-865أ861)الأمريكية

عامالمدينةعلىالسيطرةشيرمانوليمالجنرالبقيادة

مبانيها.معظمواحرقتأم،864

إليهاواندفع،الحرببعدبناءهاتعيدالمدينةوبدأت

،ام009عاموبعد.الأعمالممارسةفيهاليستأنفواالناس

السكانعددازديادعلىذلكوساعد.الشركاتنموبدأ

بها.

مقراالعشرينالقرنمنالستينياتفىأتلانتاوكانت

مدينةأولام739عاموكانت.المدنيةالحقوقلحركة

اليومالسودويكونأسود.محافظاتنتخبجنوبيةرئيسية

أتلانتا.سكانثلثىحوالي

ولايةفيكبيربحريمنتجعسيتيأثلائثيك

عدديبلغ.المتحدةالولاياتشرقفينيوجيرسي

الحضريةومنطقتهانسمة99104سكانها

أبسكون،جزيرةعلىالمدينةوتقع،نسمة931!614

نيوجيرسيلولايةالشرقيالجنوبىالساحلعنبعيدا

الرئيسية.

الخشبىممشاهامنشمهرتهاسيتيأتلانتيكواستمدت

والفولاذالخشبمنصنعوالذي،الشاطئعلىالممتد

المحيطامتدادعلىوينتشر،ام8عرضهويبلغ.والإسمنت

والمتاجرالفنادقوتتخلله،كما4.0معسافةإلىالأطلسي

.والمسارحوالمطاعم



رششاردكلمنت،أتلي154

ام(.679)1883ريتشاردكلمنت،أتلي

عاممنالمتحدةالمملكةوزراءرثيسكانبريطانيممياسي

التيالعمالحكومةقادوقد.أم519عامإلى4591

الاجتماعية،والخدماتالصحيةالرعايةبرنامجتبنت

وأعطت،العامةالملكيةفيالأسامميةالصناعاتوأدخلت

استقلالها.الهندحكومة

وتعلم.العامالنائبلمساعدابنوهو،لندنفىولد

درا!شه،وأثناءبأكسفورد.الجامعيةهيليبريكليةفيأتلي

قطاعوهوإستبنيمنطقةفيللأطفالنادفياتليعمل

بحزبليلتحقالخبرةهذهأهلتهوقد.لنذنشرقفىفقير

أصبح،أم019عامفىر.أم709عامالمستقلالعمال

الاجتماعيللعملمركزوهي،توينبيلصالةسكرتيرا

.لندنشرقيوسط

عنتوقصول!صهمحاميا،ليكونأم609عامتأهل

عاميبينوفيما.ام909عامالقانونمهنةممارسة

فيالاجتماعيةالعلومفيحاضرأم239و1391

الأولىالعالميةالحربوأثناءللاقتصاد.لندنمدرسة

للجيشالحربيةالعملياتشهدأم(،191-189)4

والجبهةالنهرينبينماوبلاد،جاليبوليفيالبريطاني

العمالمحافظأتليوصاررائد.رتبةإلىوترقى،الغربية

يأسنواتثلاثوبعد.م9191عامإمشبنيفىالأول

عضواالعموممجلمىانتخاباتفيفازأم229عامفي

مركزهفىوظل.لندنشرقيفيلايمهاوسعنعماليا

عضواصارحيث،أم059عامالحكومةاقصي!أنإلى

لوزارةوكيلاعينأم429عاموفيوالثامستو.لغرب

بريطانيةعماليةحكومةأولفيالحربيةللشؤونالخارجية

الدخولرفضوقد.أم319عامفىللبريدعاماوم!يرا

فيعضوايكنلملأنهالوطنيةالائتلافحكومةفي

حزبلرئيسنائباأم319عامانتخبالوزراء.مجلس

قائداليكونضئيلةبأغلبيةلهوصوت،المعارضالعمال

.أم359عامالعماللحزب

منتمكنعندماللحزبزعيماكفاءتهأثبتوقد

كما،العماليةالحركةداخلالمعارضةالقطاعاتاحتواء

مندعمالقيت،متحررةاجتماعيةسيالعساتطور

الخارجية،السياسةوفي.التجاريةالقطاعاتأوساط

ضدالأهليةحربهفيالأسبانياليساربقوةأتليساند

الفاشحيين.

ألمانيا،ضدبريطانياحربأثناء،أم049عاموفي

حزبح!ضمةمعائتلاففيالعمالحزبأتليأدخل

لرئيسنائباوصار.تشرتشلونستونبقيادةالمحافظين

تحققحتىالمنصبهذايضغ!وظل.ام249عامالىزراء

.أم459مايوفيللحلفاءالنصر

فيساحقفوزإلىالعمالحزبأتليأوصل

.أم459عاميوليومنالخامسفيالعامةالانتخابات

أتليورأى.بريطانياإعمارلإعادةمطلقاتفويضاوحاز

وصناعاتوالكهرباءوالغازالحجريالفحمتعدينتأميم

مصلحةكذلكحكومتهوأوجدت.الحديديةاسمكة

أثناءوفي.العامةالميزانيةمنالبريطانيةالوطنيةالصحة

أتليشجع،الأخيرةالعالميةالحربأعقبالذيالتوتر

عامفيالأطلسيشمالحلفمنظمةتكوينعلىبقوة

حفظفيالمتحدةالولاياتجهودوساند.ام949

القواتبعضحكومتهوأرسلتأوروبافيالسلام

الكورية.الأهليةالحربفيلتحارب

الهندمنكللاستقلالالدعوةفىنشطااتليوكان

نظرامنزعجينناخبوهبدا،الداخلوفي.وباكستان

أولفىالعمالحزبأغلبيةوقلت،الساكنلأسلوبه

فيالثانيةالانتخاباتوفىام.519عامعامةانتخابات

.العمالحزبهزم،السنةتلك

قيادةبعدالبرلمانمنأم559عاماستقالوقد

أطولكانتحيثعاماعشرينمنلأكثرالعمالحزب

نالالسنةتلكوفي.المنصبهذايتولىلشخصمدة

مؤلفاتهوأهم.فيكونتمنأر!لقبوهو،إيرللقب

كماباسمأحدهمامجلدينفيأصدرهاالتيمذكراته

الإمبراطوريةانحطاطوالاخرم(،591)4حدثت

م(.691)2

تية.لأوتوماا:نظرا0لأتمتةا

العالم،فيالبراكينأشهرمنواحدإتناجبل.!جيلإقئا،

علىويقعالبحرسطحفوقم.0933ارتفاعهويبلغ

الجبلقاعدةمنجزءويقع.صقليةلجزيرةالشرقيالشاطئ

الأبيضالبحرمياهداخل-كمأ06محيطههايبلغالتي-

جميلةلوحةوكأنه،الرائعةبمناظرهالجبليتميز.المتوسط

،الثلوجتغطيهاالتيالبياضالناصعةوبقمته،الألوانمتعددة

الفاكهةوبساتين،جوانبهعلىتنموالتيوالغابات

المنطقةوتتصف.قاعدتهعندتنموالتيوالبرتقالوالأعناب

السكانيةالكثافةحيثمنالأعلىبأنهاإتنا،بجبلالمحيطة

وأكيريلقطانيامدنالجبلمنبالقربويوجد.صقليةفى

قرية.63و

يرجعالجبلهذافىمسجلبركانيانفجاروأول

أكثرالبركانهذاشهدوقدالميلاد.قبلالثامنالقرنإلى

واتصف،التاريخذلكمنذبركانيةثورة026من

حواليقتلأم66!عاموفىالبالقبالعنفبعضها

ثورةمعحدوثهتزامنزلزالبسببشخص000.02



551يتجررما،توودأ

مرة062منأكثرثار.النشطةالعالمبراكيرأشهرمنواحدإتاجبل

التورانهذاالميلاد.قبلالثامنالقرنفيتورانهتسجيلبدأأنمند

.أم839عامحدت()الصورة

0591عاميبينالمدنمنالعديدودمر.البركان

البركانثورانوأدى.البركانثورانبسببأم59وا

عدةحدثتوقد.الشرقىالجانبفىفوهةتكونإلى

منوالثمانينياتالسبعينياتخلالبركانيةثورانات

العشرين.القرن

.البركان،الجبلأيضئا:انظر

إدىالتشريعيةالسدطةتوجههاتهمةلتقصيربالاتهام

عمله.فيالإدارةسوءبسببالحكومةمسؤوليأحد

تتمحتىبهالمنوطةأعمالهأداءفييستمرأنللمتهمويمكن

تبركه.أوالتهمةبهذهوإدانتهمحاكمته

أوروباوفى.مختلفةبأشكالألاتهامهذاويستخدم

الحقائبشاغلىعلىالاتهاميقصرالجنوبيةوأمريكا

ضدجرائمأيليشمليتسعالاتهامولكن.الوزارية

إجراءاتتبدأالدولمعظموفي.القوانينأوالدستور

الهيئةتتولىثم.تشريعيةهيئةأدنىفيألاتهامدعوى

الحكم.وإصدارالمحاكمةالعلياالتشريعية

فيإنجلترافيالأولىللمرةبالتقصيرالاتهامنشأوقد

الوزراء،ضدالبرلمانواستخدمه،الميلاديعشرالرالغالقرن

القرنفيقضاياعدةحدثت.ملكيتأييدخلالمنوذلك

جماحكبحضرورةالبرلمانبحثعندماعشرالعسالغ

البرلمانأكتعسبعشر،الثامنالقرنوبنهاية.الملكسلطات

آخروكانتالاتهامسلطةمنتأثيراأكثرأخرىسلطات

.أم608عامفيقضية

بالتصويتالنوابمجلسقام،المتحدةالولاياتوفى

أدانوقدالبلاد،تاريخفيفقطمرة13اتهاملوائحعلى

الاتهامتوجيهوتمفقط،أشسخاصخمسةالشيوخمجلس

اخررئيسواستقال.جونسونأندروهوفقطواحدلرئيس

علىالمجلسيصوتأنقبلوذلك،نيكسونريتشاردهو

وقد.بالمجلسالمحلفينلجنةمنضدهالمرفوعةالاتهاملوائح

.الاتهاملتجنبالحكومةمسؤوليمنقليلعددأستقال

حتىسابقامسؤولأيتهمأنللمجلسفيمكنذلكومع

منصبه.مناستقالتهبعد

كنديةشاعرة(.ام-)939مارجريتأثوود،

الدائرةلعبةبكتابهامرةأولاششهرت،وناقدةوقاصة

الشعرفىالأخرىالكثيرةكتبهاوتشملأم(.)669

شعريةذاتيةسيرةوهيأم(،079)موديسوزاناأوراق

فهوأم(،)719القوةسياسةكتابهاأما.كنديلكاتب

الذكربينالعلاقةوحدودأعماقفىوتقصتحريات

الأمحولشعرأم()789برأسينوأشعار.والأنثى

مأ789سنةانحتارةأشعارهاطبعتوقدوطفلها.

.ام869عامطبعتالثانيةالختارةوالأشعار

المسطحةروايتهابسببالروايةفيواشتهرت

الطيعةدنيافىتبحثامرأةحولقصةوهيأم(،)729

(أم)969للأكلالصالحةا!لرأةوكتابها.الحياةمعنىعن

قدشخصيتهاأنوجدتامرأةحولساخرةكوميديا

السيدةوكاهنخطيبها.مععلاقتهابسببحطمت

نفسيةوتحليلاتاجتماعيةسخريةمنخليطأم()769

(ام)819الجسديالأذىوكتاب.الجامحللخيالوميل

الكارسى.فيالثورةأثناءكنديةصحفيةخبراتيتناول

فيالنساءحولمثيرةقصةأم()859الوصيفةوقصة

فيحقوقهنكلمنسيجردنوأنهنالمتحدةالولايات

فيمكثفتحقيقام()889القطوعين.القريبالمستقبل

الذاتية.السيرةأشكال

الراقصاتالبناتفيجمعتأتوودقصصومعظم

ومقالاتأم(.)839الأزرقالطائربيضةأم(بم)779



والتروالاسأتوود،156

وقدام(.)829الثانيةالكلماتفىجمعتالأدبيةأتوود

موضوعىدليلالبقاء:اسمهالنقدفيمؤثرأكتاباكتبت

للأطفالكتباكذلكوكتبتأم(.)729الكنديللأدب

فيالكنديللشعرالجديدأكسفوردكتابوأدفت

كتابتأليففيواشتركتأم(.)829الإنجليزية

الإنجليزيةفيالقصيرةالكنديةالقصصفيأكسفورد

أم(.)869

بأونتاريو.أوتاوافياتوودإلينورمارجريتولدت

عالمام(.949أ-)872والئروالاسأئوود،

)علمالجيولوجيامنتدريجياتحولأمريكىجغرافيا

فىالفيزيوجرافيابتدريسوقامالجغرافيا.إلى(الأرض

كتبوقد.اما-109139الفترةفىشيكاغوجامعة

منعدداوأنتجالفيزيوجرأفيامجالفىوالمسعةبصورة

جامعةفيديفزخلفام139عاموفي.والحرائطالكتب

،كلاركلجامعةرئيساأم029عامفيوأصبحهارفارد،

الاقتصاديةالجغرافياومجلة،الخريجينكليةأنشأحيث

العالمية.الشهرةذات

(،الأسرية)الع!تاتالأسرةانظر:.المحارمإتيان

المحظور.الزواح(،حولمتعيرة)مواقفالزواج

تاريحية(.)نسدةأتياان!:.أقي

)شعبالهونمملكةوحدملكم(.453)؟أتيلا

أواخرالرومانيةالإمبراطوريةغزوفيبدأتالتي(مغولي

التي،الهونمملكةورثوقد.الميلاديالرالغالقرن

المقاطعاتوهزمبالمجر.الانيعرففيماتقريباا!شقرت

نهرمنالممتدالقطاععلىالهونسيطرحتىالمجاورة

بحرإلىالرايننهرومنالبلطجق،بحرإلىالدانوب

قزوين.

أخيهمعمتعاوئاوحكمم434عامملكاأتيلاوصار

إلى43هسنةومن.م445سنةبعدفيماقتلهحتىبليدا

البربريةالشعوبمنالعديديهزمأنأتيلااستطاعم943

أوروبا.ووسطشرقيفي

جزيةدفيعلىالشرقيةالرومانيةالإمبراطوريةوأجبر

فيمقاطعاتهاسلبولكنهغزوها.عدممقابللهسنوية

ومرةم434عامإلى144عاممنأوروباشرقيجنوب

.م474عامأخرى

الرومانيةالإمبراطوريةإلىاهتمامهأتيلاحول

هونوريامنالزواجطلبثم،م045عامفىالغربية

يجعلبأنووعد،الثالثفالنتينيانالإمبراطورأخت

ولكنلها،ميراثاالغربيةالرومانيةالإمبراطوريةنصف

الان)وهيالغالبلادأتيلاهاجم.رفضفالنتينيان

اوقفتهوالبربرالرومانمنمشتركةفرقةولكنفرنسا(،

لنهرشرقاوتراجع.م145عامترويزمنبالقرب

منالعديدوحطم،م452عامإيطالياوغزا.الراين

ألمجاعةولكنعليها.استيلائهبعدبونهرشمالالمدن

أتيلاوتوفي،الانسحابعلىقواتهأجبرتوالأمراض

شعوبفيالهونذابالزمنوبمرور.م534عام

أوروبا.شرقىجموب

الذيلأتيلاالتاريخيةالأهميةعنالعلماءتساءل

قدأنهورغم.فقطالضعافالأعداءضدمعاركهكسب

لمفإنهوالغربيةالشرقيةالرومانيةالإمبراطوريتينهدد

إمبراطوريتهوانهارتعليهما.نصرايحققأنيعستطع

توحيدعلىقدرتهفيأهميتهوتتركز.موتهبعدمباشرة

.الهونبمالجيشانظر:.قصيرةلمدةالهون

اتيلاإمبراطورية

ال!نأتيلاإمبراطورية!

الرومانيةالإمبراطورله!

ال!نمسالك

فىاالبلطيقلحرإلىالحوبفىالدانوبنهرمنامتدتأتيلاإمبراطورية

والإمبراطوريةالشرقيةالرومالمجةال!!براطوريةالميلاديالخا!سالقرن!ىأتيلا

غزاوقد.العر!!ىالراي!نهرإلىالترق!ىقزوينبحرومن،لشمال

الغربية.الرومانية

المحيطاثرلجوث!ؤصالتتممال!جما!ما؟-ححلاص!هـ!حس"بمثنههض3

!خ!3لهرالراين-3؟/؟ طلسىلأالطا!علآلض

يرسهح!فىإ

الهـون-أليلاإمبراطورية ميمتشاب!6رلا!.لمورولررجرلملم

لمحمالغالى!ت6.أتباعاصمة7

/!لعر/سهلبىصثسلأ،41:1!ح!ح!!ح!*3!ح!*

اسيانيا!-أ!بهلصيةب!ا.*!سود

--عر6--ص!يهيحض!كح!4أورلامبرنئإطولمئمرقة!جج!،حملإإكاآلسلا
--"؟



751ثثالأا

غر!وقطع.الإفييئالجديدةالكلاسيكيةأثاثفيكانتالتيالمستقيمةبالخطوطمتأثراوكانتقريباأم97،عامبدأالأمريكىالفيدراليالطراز

.شيراتونوتوماسهبلوايتجورجمثلإنجليزأثاثصانعىبتصميماتكبيرحدإلىمتاثرة)أعلاه(النوم

ثاثلأا

والكراسىوالأسرةالطاولاتفيتتمثلقطعالأظت

منازلنافيالراحةسبللناتيسرالتىالقطعمنذلكوغير

والأرائك،المقاعدعلىنسترخىفنحنومكاتبنا.ومدارسنا

والحزائنالصناديقفىالختلفةممتلكاتنانحفظكما

فإنهاالقراءةطاولاتأما.الكتبخزائنوفى،الخشبية

بعضوتحتوي.المكتبيةوللأعمالللدراسةأماكنلناتهيئ

خشبيةتجويفاتعلىالراقيةوالمسجلاتالتلفازأجهزة

المنزلى.الأثاثقطعدورتؤديتجعلهاجميلةوخزائن

يصممفإنه-مفيداكونهإلىإضافة-المنزليوالأثاث

وهو.وبهجةلطفاأكثربناالمحيطةالبيئةيجعلبحيث

لتصبحمابغرفةالضروريةالزخرفيةالأشياءبقيةمعيتضافر

كالبسطوالضروريةالزخرفيةالأشياءوهذه.جميلة

القناديلأووالمصابيح،والمنسوجاتوالستائروالسجاد

الزينة.أثاثتسمىوالصور

منأوالأخشابمنالمنزلىالأثاثقطعغالبيةتصنع

كثيراالمنزليةالأثاثاتصانعيأنغير،الأخشابمنتجات

منذلكوغيروالبلاستيكوالمعادنالزجاجيستخدمونما

سبيلوعلى.الأثاثاتبعضتصنيعفىالمتنوعةالخامات

وخزائنالقراءةكطاولاتالمكتبيالأثاثقطعفإن،المثال

فإنهاولهذا،وعملية،قويةتكونبحيثتصممالملفات

الفولاذ.منغالباتصنع

عظيمةفنيةأعمالأالجميلةالأثاثقطعبعضوتعتبر

عبر-المهرةوالحرفيونالتصميم2خبراصنعوقد،القيمة

الدقيقة،بالزخارفتتصفالأثاثمنقطعا-السنين

يعدونالحرفيينهؤلاءمنوكثيروالطرز.الأساليبوبتنوع

التشكيليينالفنانينمشاهيرمعتمامايتساوونفنانين

نماذجاليومالمتاحفوتعرض.عاصروهمالذينوالنحاتين

فنية.كتحفأثاثهممن
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الأساليبعلىأسسماءتارلإلأثاثدارسوأطلق

إلىنسبتوالطرزفبعفالأساليب.الختلفةوالطرز

سبيلعلىعشرالرالغلويسفأثاثبمتاريخيةشخصيات

وهناكفرنسا.ملكعشرالرالغلويسباسمسميالمتال

التاريخية،الحقببعضعلىأطلقتأخرىوطرزأصيبأسا

الفنتاريخفيحرح!مناسمهاأخذتأو،ريجنسيمتل

الجديد.الفنمثلوالثقافة

منسلسلةأنهعلىالأثاثتاريخإلىالنظرويمكن

ثم،محددةزمنيةلفترةالمحبوبةالشعبيةوالطرزالأساليب

إلىالمصممونيعمدماوكثيرا.والشعبيةالمحبةهذهتفقد

بحيثوتهيئتها،القديمةوالطرزالأساليببعضإحياء

العصر.ذوقتلائم

الإنسانية.الثقافةبتاريخالصلةقريبالأثاثتاريخ

ليلائمايصممالجميلالأثاثكانالسنينآلاففمنذ

وقدالأثرياء.منوغيرهموالنبلاء،،الملوكذوق

لا،ورتبهمقدرتهمليبرزواالأثاثهؤلاءاستخدم

الميلاديعشرالسادسالقرنوفبداية.عمليةلحاجة

فيبالتدريجتظهرالناسمنولمسطىطبقةأخذت

مريعأثاثإلىالطبقةهذهواحتاجت.الغربيةالأقطار

ذوقحددعشرالتاسعالقرنوبحلولمساكنها.يلائم

.الأثاثوطرزأساليبالوسطىالطبقةمنالمشترين

عمليا،ليكونصمماليوميصنعالذيالأثاثوأغلب

كثيرا.إنتاجهيكلفولا،الصيانةوسهلومريحا،

كبيرةورش!أومصانعفىالأثاثهذامنكثيرويصنع

فىالأثاثبعضويوجد.التقنياتأحدثتستخدم

يركبهاأنيمكنللتركيبمعدةمجموعاتشك!

بيته.فيالمشتري

حتىعصورهأولمنتارلإلأثاثالمقالةهذهوتشرح

الزخرفةفيالأثاثأهميةولمناقشةالحاضر.الوقت

الداخلية.الزخرفةانظر:،الداخلية

القديمةالعصورفيالأثاث

الإنسانعرفهجميلأثاثأولالمصريينقدماءأنتج

ومن،الإغريقوطور.م،قمشة0003منيقربمامنذ

وتلا.بهمالخاصةبأساليبهممتميزاأثائاالرومانبعدهم

التيالوسطىعصورهاأوروبافيوالرومانالإغريقعصر

.الأثاثمجالفىبالذاشيئاتقدملم

اعتبر.م(.أق070-.مق0031)القديمةمصر

وأالمنزلةعلىدليلاالجميلالأتاثامتلاكالمصريينقدماء

يزين)الملك(الفرعونبيتوكان.الاجتماعيةالطبقة

والموظفونالنبلاءوكان.أثاثمنصنعماوأجودبأجمل

نأويبدوجميلا.أثاثايمتلكونالأراضيوملاكوالأثرياء

فيالأثاثمنالقليلسوىيمتلكونلاكانواالناسعامة

العادية.منازلهم

.الأسرةتصميمفيالمصريونالأثاثصناعأبدعلقد

ماوعادة،الحيوانكأرجلأرجللهاكانتالأسرةوأغلب

أرائكإلىالأسرةهذهوتطورتأسدا.الحيوانهذايكون

والنمور.كالأسودحيواناتشكلعلى

مقاعدالمصريونالحرفيونصنعذلكإلىوإضافة

المنسوجةالحبالمنمجالسالمقاعدلهذهوكانت.جميلة

المصريينمساهماتأكثرولعل.للنقلقابلةبوسائدالمغطاة

المساند.ذاتالكراسيإيجادهوالأثاثتصميمفيبقاء

الخشبيةوالحزائنالصناديقالمصريالأثاثويشمل

.الصغيرةوالمناضد

م004-.مأق01)0)الإغريق(القديمةاليونان

فىبالحالشبيهةالقديمةاليونانفىالحالكانتتقريبا(.

علىوقفاالكثيرالأثاثامتلاككانحيث،القديمةمصر

أغلبأما.الاجتماعيةالطبقاتأعلىإلىالمنتمينالأشخاص

ظصبلاصغيرةكراسييمتلكونكانوأفقداليونانيينالمواطبن

الصنع.مصقولةغيربسيطةطاولاتوربما،أذرعولا

منالأثاثمنبهثيرةأشكالأاليونانيوناستعاروقد

أهمالأسرةوأصبحت.والأريكةالسريرومنها،المصريين

كانتلأنها،القديمةاليونانفيالمنزليالأثاثقطع

الوجبةتناولأثناءففيمعا.وللنومالطعاملتناولتستخدم

جانبهعلىيرقد-امرأةأوكانمنهه!-رجلاالفردكان

مرفقه.علىمتكئاالسريرعلى

المجالس،منمختلفةأشكالأالإغريقالحرفيونوأنتج

لذويتصنعكانتالتىالعرشمجالسأهمهاكان

متكآتلهاكانتالعرولقهذهفبعض.الرفيعةالطبقات

رأستمثلأكثر،أوواحدةبمنحوتةمزينة،قصيرةخلفية

مزينةعاليةخلفيةمتكاتلهكانتوبعضها،حيوان

فيفكانتالأياديمتكآتأماالزهور.تشبهبمنحوتات

.الحزافرؤوسشكل

أطلقماهوانتشاراالإغريقيةالكراسيأنواعوأكثر

وأقواس،مقوسةأرجللهوكانتكليسموس،اسمعليه

الخلفيةالأرجلوأقواس،للأماممتجهةالأماميةالأرجل

للخلف.متجهة

المناضد.استخدامكثرةفيالمصريينالإغريقفاقوقد

فىتنتهيأرجلثلاثلهاكانتالإغريقيةالمناضدوأغلب

اليونانيونالحرفيونوكان.مخلبأوظلفأوحافرشكل

مصنوعةزخرفيةبوحداتبترصيعهالأثاثأجمليزينون

وأالجواهرأوالذهبأوالفضةأوالراقيةالأخشابمن

وأالعاجمنتنحتفكانتالأرجلأما.الكريمةالأحجار

البرونز.أوبالفضةتصب
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أطلقالشائعالقديمالإغريقيالكرسي

هذهلمثلوكادالكليسموس.عليه

.مقوسومحشدمقوسةأرجلالمقاعد

أأ

واسمهتركيبهأعيدرومانيمقعد

شكلفىمقوسةأرجلله،الكورول

)*(اللاتينيالحرف

آمونعنحبتوتحاصمصريعرلت!كرسي

ومخال!.أسودلرؤوسلنحوتمزحرف

التكوينبسيطعندوق

القرونلأثاثنموذخ!

الأوروبية.الوسطى

هيالمنحوتاتكانت

لزخرفةالعامالشكل

.الفترةهذهأثماءالأثاث

الخامسإلىالميلادقبلالثامن)القرنالقديمةروما

منالأثاثأشكالمنكثيرةأنواعاالروماناستعار(.الميلادي

فعلىمميزا.رومانياطابعاتأخدجعلوهاأنهمغير،الإغريق

منأكثروالفضةالبرونزالروماناستخدمالمثالسبيل

الكليسموساستخدمواأنهمورغملها.الإغريقاستخدام

غطوهكماوأكبر،أثقلجعلوهأنهمإلاالإغريقى)الكرسي(

كرسيتصميمالرومانالأثاثصناعواستعارالتنجيد.بمواد

باسمعرفماإلىوطوروهجوانبأوظهربلاإغريقى

الرقيقةالأرجلمنزوجانهذاللكورولوكان.كورول

)كأ(.اللاتينىالحرفشكلفيكماالمتقاطعةالمقوسة

هذهمنللعديدوكانالمناضد.يحبونالرومانكان

مستعرضة.بقضبانموصولةأرجلأرلغأوثلاثالمناضد

أهمهيشمرائحمنالمكونةالسطوحذاتالمناضدوكانت

هذاففيالمناضد.تصميممجالفيالرومانإسهامات

شريحةمنيتكونالطاولةأعلىكانالطاولاتمنالنوع

أخرىرخاميةقطععلىترتكزالخشبأوالرخاممنكبيرة

ينحتونالحرفيونوكان.رأسيةبطريقةوموضوعةمنحوتة

تشملمختلفةتصميماتشكلفيالرأسيةالقطعهذه

العنب.وأشجاروالفاكهةوالأزهارالحيوانات

إلىالخامسالقرن)منالأوروبيةالوسطىالعصور

الأثاثصناعةفنضعف(.الميلاديعشرالرابعالقرن

أوروبا،تاريخمنالوسطىبالقرونالمسماةالفترةخلال

مقارنةالرقةوعدم،بالخشونةالفترةتلكفيفاتصف

إلىالأثاثصناعفلجأ.والرومانالإغريقأثاثبمستوى

المتقنة.غيرتكويناتهالإخفاءالقطعأغلبتذهيبأوتلوين

حيثعصور؟منسبقهاماالوسطىالعصورفترةوشابهت

الطقاتذويعلىوقفاالأثاثأجودامتلاككان

العليا.الاجتماعية

فيبالكنائسوالمسؤولون،الأراضيملاكاعتاد

عادةوكانواالسفر،كثرةالأوروبيةالوسطىالعصور

أغلبفإنولهذا،رحلاتهمفيمعهمأثاثهميأخذون

كانتالكبيرةفالقطع.للنقلقابلاليكونصممقدالأثاث

بسهولة.وحملهاتجزئتهاعلىتساعدبطريقةتصمم

معا.وللجلوسللتخزينتصنعالصناديقوكانت
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عشرالثالثالقرنخلالللفنونآخرطرازوظهر

وكان،القوطيبالطرازس!الغربيةأوروبافىالميلادي

الحرفيونفزين،الأثاثتصميمعلىوا!أثرالطرازلهذا

-والأدواتالملابسوخزائن،الصناديقخصوصا-أثاثهم

القوطية.العمارةملامحوبعضوالأعمدةبالأقواس

الشرقيالأثاث

الأقطارفىالصنعوالجميلالأنيقالأثاثامتلاككان

والأثرياء،والمسؤولينالعلياالرتبذويعلىوقفاالشرقية

فيالحرفيونانتجوقدوأوروبا.مصرفيكانكماتماما

أقدموانتجتالشرقىالأثاثأروعوالهندواليابانالصين

قبلالثالثالقرنفيالصينفىالشرقيالأثاثروائع

الميلاد.

ماالفترةفىالحاكمةهانأسرةظهرتعندما.الصين

عدةابتكرواقدالصينيونكانم،22و...مق202بين

كانالذيالكابخأهمهاكان،الأثاثمنأنماطأوأساليب

وأللراحةالشخصعليهايرقدأنيمكنمنصةشكلفى

مجموعاتوضجع-اغترةاتلكفي-الصينيونوأعاد.للنوم

وأممساندلهاليسالتىالصغيرةالكراسيمنمتنوعة

الكانج.حول،الصغيرةالمناضدإلىإضافة،جوانب

هما،مجموعتينإلىبعدفيماالصينيالأثاثوانقسم

.الملوكقصورفيالمستخدموالاثاث،الشائعالمنزلىالأثاث

أثاثأماوعمليا،بسيطاالصينىالمنزليالأثاثوكان

منه.زخرفةوأغنىوأثقلأكبرفكانالقصور

وهىالصينىالأثاثكلتميزأخرىميزةوهناك

ملعض.بعضهاالأجزاءالحرفيونبهاركبالتيالمهارة

كانواماوقليلامسامير،أوخوابيرأييستخدموافلم

فائقةبمهارةالأجزاءأطرافنحتوابلالغراء.يستخدمون

.بقوةوتتماسكتتداخلالأجزاءجعلتودراية

فيعشرالخامسالقرنبداياتمعالصينيونوبدأ

برشاقةمنحوتةأرجلتحملهاقصيرةطعاممناضداستخدام

على)المنحوتةالبرثنيةالأرجلباسمالانتعرفماوهي

تشبهتعرجاتالبرثنيةالأرجلولهذه(.حيوانبراثنشكل

القرنبداياتومع.بزخرفةأسفلهافىوتنتهي)ى(،حرف

الأثاثمظاهرأهممنالتصميمهذاأصبحعشرالثامن

تصميموأشهر.كابريولالفرنسىالاسموأعطى،الغربي

طوليمسندلهالذيالنوعذلكهوالصينيللكرسى

الكرسى.ظهرمركزهىخشبيةقطعةمنمكونللظهر

الأثاثفىاليابانيةالمعماريةالأساليبأثرت.اليابان

يبنونجعلهماليابانفيالزلازلوتكرار.أساليبهوحددت

في-اليابانيونواسشخدمواحد.طابقذاتخفيفةمنازل

وصناديق،خزأئن،-السواءعلىوالقصورالعاديةالمنازل

سم.03عهاتمارا

أفقيمسندلهكانعمترالسادسال!مرنمنمينيلمحوذجىكرسي

الخلفي.الاخطءمركزهومفرد

!ممصسوعةالسائحشرالقرنلداياتطرازم!يابانيةخشبيةخزانة

العنب.شجيراتم!تصميماتوالأرف!الألوا!وعلى،مدهولىحشب
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القطعاستخداموتفادوا،الوزنخفيفةكتابةومناضد

علىوالنومالجلوسعلىاليابانيونواعتاد.الثقيلةالكبيرة

وكان.الأسرةأوالكراسييستخدموالمولهذاالحصير،

وذاتجميلةكانتزخارفهأنغيرالشكلبسيطأثاثهم

والحيواناتالزهوروتمثل،اللونىبالثراءتتميزتصميمات

اليابانيونكانوقد.اليابانيالأدبيالتراثمنومناظر

لامعا،مصقولأسطحهليجعلوابالورنيعقالأثاثيدهنون

الأثاثصانعوجملوقد.مميزةقيمةالأثاثأعطىمما

الثمينة.بالمنسوجاتورصعوهاأعمالهمالياباني

أولهيللنبلاءصممتالتيالكراسىكانتالهند.

إلىالعرولقهذهوتطورت.الهنديالأثاثفيثمينةقبما

قدميه.ثانياالشخصعليهايجلسالأقدامرباعيةمنصات

وكان،المتفتحةالزهرةشكللهاكانالعروشهذهوغالبية

أخرىوسائدويستخدموسادةعلىيجلصالشخص

وأبوسائدتغطىالهنديةالأسرةكانتوقد.ظهرهلراحة

التنجيد.غنيةحشايا

الأوروبيةالنهضةعصر

القرنمناستمرتالتيأوروباتاريخمنالفترةتلكهو

علىالميلاديعشرالسابعالقرنإلىالميلاديعشرالرابع

إحياءمحاولةهوالعصرهذاخصائصوأهم.التقريبوجه

للفنكانولهذا.والرومانيةكالإغريقيةالقديمةالثقافات

عصرخلالصممالذيالأثاثعلىقويأثرالقديم

فىمتميزأثاثأولالإيطاليونالحرفيونفصمم.النهضة

الأقطارمنكثيرانتباهأعمالهمجذبتوقد،النهضةعصر

وأسبانيا.وإنجلترافرنساخصوصاالأخرىالأوروبية

عصرفىالإيطاليينالنبلاءقصوراشتهرتإيطاليا.

الجميل،الأثاثعلىاحتوتالتىالمترفةبدواخلهاالنهضة

القصورهذهكانتالأمرحقيقةوفي.الرأئعةواللوحات

بمستوياتقيستماإذاالأثاثمنقليلةقطععلىتحتوي

هيكانتالقصرفيمؤثثةغرفةوأجملالحاضر.عصرنا

الكتبصاحبهافيهايحفظكانالتىالمكتبةأوالاستوديو

والقطع()الميدالياتوالأوسمةوالمجوهراتوالخطوطات

أرففعلىتوضعالأشياءهذهوكانت.الصغيرةالمنحوتة

جميلة.بزخارفمزينةخشبيةخزائنداخل

الأثاثمنقطعابوصفهاالصناديقأهميةواستمرت

القرنأوائلوفى.الوسطىالعصورخلالكانتكما

اسمعليهااطلقالتيالصناديقأنماطنحتتعشرالسادس

التاريخمنمناظرعليهاوتصورتذهبوكانت،الكاسون

واسمهالصناديقمنجديدنوعوظهرالأساطير.أوالقديم

خلفىمتكأوللكاساباكا،الكاسونمنتطوركاسماباكا

فيوالصندوقالأريكةمنكلاستخداميتموقد.وذراعان

مصنوعالكاسوناسمهالأوروبيةالنهضةعصرمنإيطاليصندوق

الصناديقهذهمتلكات.جميلةلقوشوعليهالجميلالخشبمن

الأوروبية.النهضةعصرأثناءشعبيةالإيطهاليالأثاثأنواعأكمر

هنريبطرازمصممةالأوروبيةالمهضةعصرمنفرنسيةخشبيةخزانة

الخزائنلهذهوكادعشر.السادسالقرنأواسطديشائعاكانالذيالثالي

هذهالأثاثصانعوزينوقدأكبر.قاعدةعلىموضوعصغيرعلويجزء

والرومانية.الإغريقيةالأساطيرمنومناظرآدميةلأجسامبمقولقالقطع
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كبيرةخشبيةخزائنوهي-الكريدنزاوكانتواحد.ان

فيلثعبيةأداثقطع-سايدبوردأيضاتسمىكانت

منوغيرهابالأعمدةتزيينهاعلىالحرفيونوعملإيطاليا،

القديمة.العمارةملامح

النهضةعصرفيالفرنسيالأثاثتقسيميمكنفرنسا.

وهنري،الأولفرانسيس:يسميانمهمينأسلوبينإلى

فقد،ملكإلىمنهماأسلوبكلنعسبولقد.الثاني

وحكمأم،أ-515547مناللأولفرانسيصحكم

.اما-547955منالثانىهنري

الأولفرانسيسعصرقبلالفرنسيالأثاثكان

الوسطى.العصورفيسادالذيالقوطيالطرازيعكس

أعلامأهمالأولفرانسيسأحضرأنبعدجديدنمطوظهر

الملكي)القلعة(الشاتوبناءلإعادةفرنساإلىالإيطاليالفن

أدخلالقلعةهذهتصميمإعادةوفيفونتينبلو.مدينةفي

أحدثتوتصميماتزخرفيةوحداتالإيطاليونالحرفيون

هذهاشتملتوقد.الفترةتلكفيالفرنسيالفنفيثورة

والرؤوس،الأعمدةاستخدامعلىالزخرفيةالوحدات

الشرائطوشملت،لولبيةبحلىألمحاطةالمنحوتةالبشرية

تجليدتشبهوالتي،التطويقاسمعليهايطلقالتيالمنحوتة

مفرغةمساحاتتشملكانتكما،المزينبالجلدالكتب

(.الكوةأو)المشكاةالجدرانفي

الأثاثفيالأولفرانسيسألمسلوبطرازامحتمر

القرنأواسطإلى-الإيطاليبالأسلوبوالمتأثر-

كانالذيالثانيهنريطرازخلفهإذعشر،السادلس

الفرنسى،بالأسلوبيعرفأنإلىوأقربتنوعاأكثر

دورهاأداءفىوالحيوانيةالإنسانيةالمنحوتاتوأستمرت

تستخدموالأقواسالأعمدةوكانت.المهمالزخرفي

علىأضفىالجديدالطرازأنغيرللمناضد،دعامات

الحرفيونحسنالمثالسبيلفعلى.أخفمظهراالأثاث

علويجزءبوضعالخشبيةالخزائنشكلالفرنسيون

أكبر.قاعدةعلى

لتشجيعن!االإيطاليةبالنهضةإنجلتراتأثرت.إنجلترا

9051عاميبينماإنجلتراحكمالذيالثامنهنريالملك

الفنانينبعضالتامنهنرياممتدعىوقد.أم547و

الأثاثصانعووابتكرإنجلترا.فيليعملواالإيطاليينالمحترفين

الإيطاليالزخرفىالطرازبينمزجأسلوباالبريطانيون

تبدوكانتكما،هاردويكالدولةرجلاستقمالعرلةالصورةفىوتبدو.الصورةصيمدوكماومتير،مصصتالأوروبيةالنهفمةعصرمنإنجليزيأثاث

مقدمةفىوهيالسخبطاولةاسمهاطعامطاولةسمكودومميزحد!دإنجليزيلتسكلذوأتاثولالغر!ةعشر.السادسالقرنمنالأخيرالعقدلى

مجمحة.أسطوريةلحيواناتنحوتعلىمحمولةوالطاولة.الزياداتوإضالةنصفيهابسحبالطاولةطولريادةويمكى.ا!ورةا
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إسهاماتمنهذهوكانتالفارجويمو،اسمهاللتحريكقابلةخزانة

وهذا.مكفإلىيحولأنيمكنبابوللفارحوينو.الأسبانالحرفيين

خزانةعلىموضوعتقريباعشرالسابعالقرنفيصحالذيالفارجوينو

.أخرى

هوالطرازهذافكانالتقليديةالإنجليزيةوالتصميمات

الأوروبية.النهضةلعصرالإنجليزيالطراز

الإنجليزيللأثاثالمميزةالأشكالمنعددوظهر

منإنجلتراحكمتالتيالأولىإليزابيثالملكةحكمإبان

أحدالسحبطاولاتوكانت.ام306إلىام558

طاولاتهىهذهالسحبوطاولات.الأشكالهذه

علىالسنديانأوالبلوطخشبمنمصنوعةطعام

بالسحب.الاخرعنأحدهمايفصلأنيمكن،قسمين

علويينجزءينأوجزءبإضافةالطاولةطولزيادةويمكن

كلسحببعدصفقاتأوأوراقاسمعليهمايطلق

الإنجليزوابتدعالاخر.عنبعيداالجزءينمنجزء

كبورد()كورتالقصربخزانةسميحدشاتصسميما

القيمةالأطباقفيهاتعرضمفتوحةأرففعلىتحتوي

بوحداتمزينةأرجلالخزانةولهذه.الفضيةوالأدوات

الإيطالية.النهضةعصرومنالقديمةالعصورمنزخرفية

عصرفيصنعالذيالإنجليزيالأثاثقطعأبرزولعل

علىاشتملتالتيالأسرةهيتأثيراالأوروبيةالنهضة

الثمن.غاليةومنسوجاتجميلةمنحوتات

النهضة.عصرفيالخاصنمطهاأسبانياكونتأسبانيا.

الأسبانية،الأنماطمنلكلوجامعامتأثرانمطاوكان

هموالمورالمور.طرازأو،الإسلاميةوالمغربيةوالإيطالية

الأولالقرنفىأسبانيافتحواالذينإفريقياشمالىمسلمو

الأثاثفيالمورأثروكان.الميلاديالثامن،الهجري

استخداموفي،التذهيبأسلوبتأكيدفيمتمثلاالأممبانى

والأخشابالعاجمنصنعتالتىالهندسيةالتصميمات

المرصعة.

الحزائنتصمي!هوأسبانياحرفيوبهأسهمماأهمومن

الفارجوينو.تسمىوالتىللتحريكالقابلةالخشبية

الأسفل،طرفهفىبمفصلمركببابهذاوللفارجوينو

للقراءةطاولةشكلفييصبحالبابفإنيفتحوعندما

وخزانةالحجمصغيرةمتعددةأدراجأيضاوله.والكتابة

الوسط.فىخشبية

عشرالسابعالقرنأثاث

الأتطارأغلبكانتعشر.السابعالقرنبدايات

إلىهذافأدى،ودينيةسياسيةحروبفىمتورطةالأوروبية

إيطالياوكانت.عديدةأوروبيةأقطارفىالفنونتطورعدم

الحرفيونوأصبحفقط،بالسلامتتمتعاناللتينهماوهولندا

الجديدةللتصميماتالمهمالمصدرهمخاصةالإيطاليون

إيجادفيالهولنديونالأثاثصناعأبدعوقد.للأثاث

اللالىءوأمالاستوائيةبالأخشابمطعمةنباتيةتصميمات

(.البحريةالأصدافأنواعبعض)جدران

للأثاثورشاالسادسهنريالملكأنشأفرنساوفي

الورشهذهعلىوأنفق،بباريساللوفرقصرفيالملكى

فيها.ليعملواالأخرىالأقطارمنالحرفيينخيرةلهاوجلب

عددالأن،الأثاثتطويرفيالسبققصبإيطاليانالت

فيعطمةقصورايبنونكانواالإيطاليينالتجارمنكبيرا

كريمةشبهبأحجارمزخرفعشرالسابعالقرنمنإيطاليطاولةسطح

فىصنعتأخرىطاولاتسطوحوهناكدور.يترييسمىبأسلوب

المرصع.الخمتبأوالرخامسنفسهاالفترة



الأثاث164

الفنيةالأعمالمعالجميلالأثاث-الغرفةهذهصممالذيالمرنسياطعماري-لوفاوويسحمعوقد.بتر!همعرولاكالىعشرالرابعلويسطراز

عشر.الرابعلويسلممطتالأالعاليةالخلفيةالمساندذاتوالكراسيالأري!سةوتعتبرحميلا.تناسقاليحقة!المعماريةوالزخارد!

وقد،لقصورهمالأثاثأجمليريدونوكانوا.الفترةتلك

بذلك.الإيطاليونالحرفيونأمدهم

مشكلةقواعدالإيطاليةالطاولاتلأغل!كان

الجزءوكان.القديمةالرومانيةالشرائحيةالمناضدعلى

وأ،الرخاممنمصنوعاالطاولاتلبعضالأعلى

كائناتشسكلفىمنحوتةقاعدةعلىالمعشقالخشب

أشكالأو،نباتيةتصميماتأو،أصدافأو،خرافية

أناسشكلعلىالمنحوتةالتماثي!وكانت.آدمية

والشمعدانات،الخشبيةللخزائنأرجلاأيضاتستخدم

الكراسي.وبعض

الصناديق،منأنماطاالإيطاليونالحرفيونوأنتج

التى،والأدواتالملابسوخزائن،الخشبيةوالخزائن

السادسالقرنكاسونوتطورأورولا.كلفيانتشرت

وتطورت،عديدةأبوابذاتطويلةكريدنزاإلىعشر

شكلأحدهماأخذجديدينشكلينإلىبدورهاالكريدنزا

طويلصندوقشكلوالاخر،بابينذاتطويلةخزانة

.قاعدةولهبأدراج

نوعيةأنالناسأغلباعتبرعشرالسالغالقرنوفى

الاجتماعيالمستوىعنتعبرالمنزليالأثاثفىالتنجيد

الحريرمنبالكثيرالمزينةالأسرةفإنولهذا.للشخص

.الأثاثقطعأهمأصبحتالمترفةوالمنسوجاتوالخمل

توضعالطقيالوضععنالمعبرةالأسرةهذهمثلوكانت

كانتكماالكبير،بالبيتأوبالقصرالرئيسيةالغرفةفي

.النومغرفةفيتوضع

الرابعلوي!أثاثنمطكانعشر.الرابعلويسأثاث

وقدعشر.السابعالقرنخلالشهرةالأثاثاثأكثرعشر

فيوهوأم436عاملفرنساملكاعشرالرابعلويسأصبح

عامالفرنسيةالحكومةقيادةوتولى،عمرهمنالرابعة

الوزراءكبير،مازارينكاردينالجوليسوفاةبعدام166

الوقتذلكومنذسنة،23وقتهاعمرهوكان،الفرنسيين

الثقافيالمركزفرنساتكونأنأجلمنللعملنفسهوهب

والفنونالأثاثصناعةأنواعتبر،الغربىللعالموالسياسى

يستخدمهاأنيمكنلأنه،سياسيةأهميةذأتالزخرفية

أطرافعلىمبنىفاشترىللبلاد.كملكمكانتهلتعظجم
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ماروداني!صممعشر.السابعالقردأواخرفيوالأثرياءالبلاءعدالقطعأهم،كانتالمترفةوالستائر،المنحوتةالظلةتميزهاالتيالللكيةالاسرة

لسدن.قربهامبتودلىالملكىالقصرفيالملكيةالنوملغرفةالرفيعالسريرهذاالشهيرالفرنسىالأثاتصانع

منالحرفيينمنعددافيهوعين،ورشإلىوحولهباريس

سكنه.لأماكناللازمالأثاثعملوكلفهم،الخبرةذوي

الفن.فيجديداقومياأسلوباهذهالتأثيثعمليةوأوجدت

فى-الأمرحقيقةفى-يعملونالحرفيونكانلقد

علىيعملونكانواحيثفرسايفيفقطواحدمشروع

وقد.مترفملكيقصرإلىللصيدالملكيالنزلتحويل

علىلوبرونشارلالشهيرالفرنسيالمعماريأشرف

.أخرىأقطارمنحرفيينواستأجر،فرلمسايمشروع

مشروعفرسايقصروتأثيثزخرفةوأصئموضوع

الحرفيينبعضاستقرأرإلىأدىبحيثضخمامقاولات

نساءمنمنهمكثيروتزوجفرنسا.فىنهائئاالأجانب

،أثاثصناعبعدفيماصارواأطفالأوأنجبوا،فرنسيات

الفرنسيين.الوطنيينالحرفيينمجموعةوكونوا

فرسايقصربهأثثالذيالممتازالأسلوبوعرف

الطرازهذااشتهروقدعشر.الرابعلويسطرازباسم

الذيالقشرةأسلوبأحدهما:مهمينلسببينالمترف

أندريهواسمهالفرنسيينالخشبيةالحزائنصناعأحدابتكره

الحرفييحشوالقشريالأسلوبهذاوفى.باولشارل

متضادتين.أخريينمادقنبينمادةمنخفيفةطبقة

والقصديروالأبنوس،كالنحاسموادالحرفيونفامشخدم

وحداتليكونواالطبقاتينحتونوكانوا،السلحفاةوجلد

خزائنفيالطريقةهذهاستخدمتولقد.لولبيةزخرفية

وغيرها،للكتابةالخصصةطاولاتهوفيعشر،الرارلويس

ولويسلوبرونأنفهوالثانيالسببأما.الأثاثمن

بالفضةالمطعمالاستراحةأثاثعنمسؤولينكانانفسيهما

.فرسايفيالرئيسيةللغرفصنعوالذي

قصرتأثيثحدد.الفرنسيالأثاثطرازانتشار

الملكية.القصورعليهتكونأنينبغيالذيالمسقوىفرساي

أثاثفيالفرنسيالألمملوبتقليدانتشرماوسرعان

مسياسيةأسباباهناكأنغيرأوروبا.أرجاءكلفيالقصور

الفرنسي.التأثيرلانتشارودينية

الكاثوليكية،الرومانيةهوفرنسافيالقومىالدينكان

فىيسمونوكانوابروتستانتكانواالحرفيينأغلبأنغير

المرسوملهممنحهادينيةبحريةوتمتعوا،هوغونوتفرنسا
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)أعلاه(كالتامموموداتسمىبأدراجمنخففمةخزانة

تقوساتواط!صمودعمتر.التام!القرنخلاللتمائعة

لطرارأساسيةالمقوسةالرحارفوكانت،برونزية

عر.التاسالقرنبدايات!يالروكوكو

اتصففرنسافيالجديدةالكلاسيكيةأثاث

المنأتررؤيةويمكىالمستقيمةوالخطوطبالرشاقة

والحدرالى.الأثاتارحارف!يالقديمالروماني

عشرالرابعهنريالملكأصدرهالذينانتبمرسومالمسمى

مأ685عامفىعشر،الرالغلويسعاد.أم895عام

وهرب،المجموعةهذهحرياتوصادر،المرسومهذافألغى

مععملواوهناكإنجلترا.وهولنداإلىالحرفيينمنكثير

تصميمات-البلدينفي-فأنشأواوالأثرياءوالتجارالنبلاء

الفرنسي.الذوقعليهايغلب

هولندافيتأثيراالهوغونوتالحرفيينهؤلاءوأكبر

الذيالثالثوليممععملوقدمارو،دانييلكانوإنجلترا

عاملإنجلتراملكايصبحأنقبلهولندافيوزيراكان

القصروبتأثيثالداخليةبالتصميماتقامكما.أم968

تصميماتهووجدت.لندنقربهامبتونفيالملكي

للمقعدالفرنسيالتنجيدذاتالظهرالعاليةللمقاعد

وقدعشر.السابعالقرنأواخرفيشديداإقبالآوالظهر،

أكثربثنياتالرسميةالأسرةمننمطإلىماروعملأدى

فرنسا.فياستخدمتالتيتلكمنحتىترفا

عشرالثامنالقرنأثاث

الأثاثتصميمعلىوإنجلترافرنسافيالحرفيونمسيطر

الأقطارفيالأثاثصانعووقلدعشر،الثامنالقرنخلال

إلىوطوروهاوالفرنسيةالإنجليزيةالتصميماتالأخرى

بهم.خاصةوطنيةأنماط

فيسادالذيريجنسينمطأخذ.الفرنسيةالطرز

الذيالمؤقتالحاكممناسمهعشرالثامنالقرنأوائل

الرابعلويستوفيعندما.الفترةتلكخلالفرنساحكم

سنوأتخمس-وعمرهحفيدهأصبحأم571عامعشر

الملكسنولصغرعشر.الخامسلويسوهوملكا،فقط-

يحبولم.مؤقتاحاكماأورليانزدوقعمهتعيينتمفقد

البلاطفنقل،فرسايفيالمترفالقصررسمياتالدوق

بينرسميتهفيأقلأسلوبظهروهناك.باريسإلىالملكي

منازلسميتمنازلفيفسكنوا.الملكيالبلاطأفراد

فرسساي.قصرمنالمألوفإلىوأقربأصغروكانتالمدينة

طرازسمىفقدالمنازللهذهصنعالذيالأثاثنمطأما

ريجنسى.

لويسأثاثفاقتوليشاقةبخفةريجنسيأثاثاتصف

والتصميماتالتعرجاتعلىيركزفكانعشر،الرأدغ

أرجلاستخدمأنهخواصهأهماولعل.الرقيقةالنباتية

الصينى.الأثاثمنالمستوحاةالكابريول



167ثلأثاا

خلالالفرنسيةالخشبيةالخزائنصناعمناثنانابتدع

مرتفعةغيربأدراجصندوقا،ريجنسينمطانتشارفترة

شارلسأندريههماالصانعانوهذان.الكومودسمياها

القطعمنالكومودوأصبح.كريسنتوشارلسبول

كلفيوصنععشر،الثامنالقرنأثاثفيجداالشعبية

الإقليمية.الاختلافاتبعضمع،الأوروبيةالأقطار

خلالريجنسيالمؤقتالأسلوبتغيرالروكوكو.نمط

عرفآخرطابعاوأخذعشرالثامنالقرنمنالثلاثينيات

هوالطرازهذافيالمصممينوأهمالروكوكو.باسم

تركزالزخرفيةوحداتهوكانت.ميسونييهأوريلجمست

)غيراللاكلاثليةالتصميماتوعلى،الدواميةالترجاتعلى

وعرف.والأصدافالصسخورمننحوتوعلى(،المتناظرة

الخامسلويسأسلوبباسمأيضاالروكوكوأسلوب

عشر.

المعماريالتصميمجمعلينسجمالروكوكوأثاثصمم

والمرأيا،الطاولاتيصممونالحرفيونفكان.للغرفةالعام

التيالمشكاواتفيلتدخلوالأسرةالطويلةوالمقاعد

تصنعالمقاعدوكانت.الحيطانعلىالمعمارييضعها

مساندذاتكراسييمثلعشرالثامنالقرنبداياتفيآنالللكةطراز

هذاأدخلوقدى.سكرتيراتتسمىكميرةومكاتبمنجدةخلفية

.الإنجليزيالأثاتعلىالكالريولأرجلالطراز

أرجللها)أعلاه(بالصورةالموضحةالثلاثةوالكراسىعشر.الثام!القرنأواسطفيوالأمريكيالإنجليزيالأثاثعلىهيمنتشنديلطراز

اليسار(.)إلىالحلفيالمسندذيالكرسيفيالصينيالأتاثتصميمأثرويظوالطراز.هذاخواصمنوهىالماهوحنىخشبمنممحوتة
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تصميماتهملاحظةويمك!عشر،الثام!القرنمىالسابعالعقديالأسكتلمديالمعمطريآدمروبرتالش!صهبإنجلتراالجديدةالكلاسيكيةطراز

والسقو!والجدرانبورد.سايدتسمىانتيالطاولةفوتمعلقةالنقولقمنكتيرلهإطارفىمرآةوهاك.هدهالطعامغرفةفيالمنسحمةالخفيفة

الحبصر.منمصبوبةلزحار!صمزية

وصلاتبلاواحدةقطعةكأنهاتبدوتجعلهابطريقةوتلون

علىأثرهأيضاالشرقيالأثاثنمطتركوقد.مرئية

الذيشينوازيهاسمهنمطفظهرالروكوكو،تصميمات

وأصبح،الصينيةالزخرفيةالوحداتفيماحدإلىانتشر

.كبيرةلدرجةذائعا

الجديدةالكلاسيكيةسميت.الجديدةالكلاسيكيةطرز

السادسالعقدوفيعشر،السادسلويسطرازفرنسافي

الروكوكو.طرازالطرازهذاخلفعشرالثامنالقرنمن

فيالمتجددةالرغبةالجديدةالكلاسيكيةعكعستوقد

القديم.واشومانيالإغريقيالأثاثتصميمات

منالجديدةالكلاسيكيةمصمموتخلصالزمنوبمرور

وفضلواالروكوكونمطبهااتسمالتيالمتعددةالتعرجات

حرفيوواسشبدل.القديمللأثاثالمستقيمةالخارجيةالخطوط

التفاصيلالغزيرةالروكوكوبزخارفالجديدةالكلاسيكية

تصميماتفىالمنظمالمسطحالخشبمندقيقةقطعا

هندسية.

بوحداتالجديدةالكلا!ميكيةأثاثمنكثيرتأثر

فىالآثارعلماءاكتشفهاقدكانكلامميكيةزخرفية

هماقديمتينرومانيتينمديخت!تعشرفيالثامنالقرنأواسط

جبلبركانكانالمدينتانوهاتان.وهركولانيمبومبى

م.97عامغمرهماقدفيزوف

وطراز،البالاديونيالطرازوتشمل.الإنجليزيةالطرز

الكلاسيكىالإنجليزيوالأثاثتشبنديل،وأثاث،آنالملكة

الجديد.

فيالإنجليزيالشعبيالطرازهو.البالاديونيالطراز

أندريامناسمهالطرازهذاأخذعشر.الثامنالقرنبداية

عشر.السادسالقرنفيعاشإيطالىمعماريوهوبالاديو

كانالذيبالاديوأسلوبعناصرالإنجليزالحرفيونتبنىوقد

هؤلاءكانالمثالسبيلفعلى.الإيطاليالمعمارنمطعلىمبنيا

ببعضالخشبيةوالخزائنالصناديقيزينونالإنجليزالحرفيون

التىالمعماريةالزخرفيةوالحليةكالأعمدةالعمارةمعالم

التيالمثلثةالعلويةوالقطاعات)الكورنيعش(،أوالإفريزتسمى

(.المبانىواجهاتأعلىفى)تكونالقوصرةتسمى

التكاليفباهظالبالاديونيطرازكان"آنالملكةطراز

أفراداستعملالأثرياء.إلاشرائهمنيتمكنلمأنهلدرجة

وأكثر،تكلفةأقلاخرطرازاإنجلترافيالوسطىالطبقة

وهيآنالملكةطرازاسمالطرازهذاعلىواطلق.راحة

عامإلىام207عاممنإنجلتراحكمتالتيالملكة

إلىالكابريولأرجلانالملكةطرازأدخلوقد.أم417

.اللإنجليزيالأثاثتصميمات

ومصمم،الخشبيةالخزائنصانعنشرتشبندلل.أثاث

الأثاثتصميمعنكتاباتشبنديلتوماسالإنجليزيالأثاث
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عامإدأعلاهالصورةفيالعرفةوتعود.الانجليزيالطرارع!مبنيةالتصميماتأغل!وكاتوقويا،بسيطاكانالأولالأمريكيالأثاث

الللكية.الحزانةيسمىإنجليزيأتاثطرازأثرالمغلقةوخزائ!هاالمفتوحةبأرففهاالحشبيةالخزانةوتعكستقريبا.أم067

الخزائن.وصانعالمحترمالرجلموجهوسماهام475عام

صناعةويتناولإنجلترافىينشركتابأولهذاوكان

نأمنالرغموعلىكبير.أثرلهوأصبحفقط،الأثاث

الطرزكلوصفأنهإلاجديدةطرزأييقدملمتشبنديل

جعلتوقوةبحرية-الروكوكوخصوصا-الموجودة

لدرجةتأثيرهوانتشر.كثيرونويقلدهايحتذيهاتصميماته

روكوكوطرازمنأثاثأييعنىأصبحتشبنديلاسمأن

مأإنجلترافيكانسواءعشر،الثامنالقرنأواسطفىصنع

أمريكا.في

روبرتأدخلالجديد.الكلاسيكيالإنجليزيالأثاث

طراز،الأسكتلنديالأثاثومصممالمعماري،آدم

القرنمنالسابعالعقدفيإنجدتراإدىالجديدةالكلاسيكية

الكلاسيكيةمنأفكارهبعضآدماستعارعشر.الثامن

الأصيلة،العناصرمنبكثيرأسهملكنهالجديدةالفرنسية

ورؤوسرقيقةنباتيةزخرفيةوحداتزخارفهفيوامشخدم

مناستوحاهاالتىالملامحمنذلكوغيروالثيرانالحراف

علىالكريدنزاآدموأدخل.الرومانيةوالقبورالمبانيزخارف

الأثاثإدخالفيبمهارتهأيضاواشستهر،الإنجليزيالأثاث

للغرفة.المعماريالتخطيطفى

أواخرفي-الإنجليزيالأثاثصناعمنكبيرعددتبنى

بالكلاسيكيةالمعروفادم،أسلوب-عشرالثامنالقرن

وتوماسهبلوايتجورجهماهؤلاءوأشهر.الجديدة

الطرازهذاجعلتتصميمكتبأعدااللذانشيراتون

تصميماتح!سبصنعالذيالأثاثوكان.فيهمرغوبا

شيراتونوتوماسهبلوايتوعمل.النفقةباهظالأصليةآدم

التصميماتتبسيطعلىالأثاثصناعمنوغيرهما

الوسطى.الطبقةمنللمشترينتكلفتهالتخفيض

فيالأثاثتصميماتكانت.الأمريكىالأثاثبداية

عموما--الشماليةأمريكافيالبريطانيةالمستعمرات

الوقت،ذلكفيإنجلترافيفيهاالمرغوبللأنماطانعكاسا

بعضإيجاداستطاعواالمستعمراتفيالحرفيينلكن

بدأأم097عاامففي.الإنجليزيةالأنماطفيالتغييرات

الكلاسيكيةمنوالمأخوذالمعروفالأولالأمريكيالنمط

الفيدرالي.الطرازباسموعرفالظهور،فيالجديدة

الجديدالفيدراليالشكلمناسمهالطرأزهذاواستمد

الأثاثمصممىأشهروكان.الناشئةالأمةلحكومة

يعملكانالذي،فايفدنكانالوقتذلكفيالأمريكيين

فيأيضاقيمةذاأثاثاالحرفيونأنتجوقد.نيويوركمدينةفي
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بنسلفانيابولايةفيلادلفياوفيماسماشسومميتسبولايةبوسطن

آيلاند.رودولايةفىنيوبورتوفي

عشرالتاسعالقرنأثاث

والأثرياءالنبلاءأذواقاستمرتعشرالتاسعالقرنفي

التاسعالقرنبداياتحتىالأثاثأنماطتحديدفىالقوممن

أنماطيحددالوسطىالطبقةذوقأصبحفقدعشر؟

التنويعتبتغيالوسطىالطبقةوكانتومستوياتها.الأثاثات

كبيرةأعدادصارتفقدولهذا،الأثاثتص!يمفيوالجدة

أنماطبهااستبدلتثمقصيرةلفترةفيهامرغوباالوزمن

.جديدة

فيالتا!ئكشرالقرنخلالأثاثمعارضعدةأقيمت

كانالمعارضهذهوفي.المتحدةوالولاياتإنجلترامنكل

تصميماتهم،يعرضونعديدةأقطارمنالأثاتصانعو

التصميماتهذهوكانت.الاخرينتصميماتويشاهدون

فقدوعليهللجمهور.العامالذوقعلىبعيدحدإلىتؤثر

.الأثاثفىعالميذوقتأسيسفيأثرللمعارضكان

أقطارمنكثيرفىمتبناةنفسهاانرئيسيةالطرزفكانت

غيرها.وفىالأمري!صيةالمتحدةوالولاياتأوروبا

مجموعتين:إلىعشرالتاشعالقرنأثاثوينقسم

نأبهقصدأثاث2-تاريخيةأنماطعلىمصممأثاث-ا

يكتفونالأثاثصناعبعضوكان.الأصالةطابعيتخذ

نماذجالقديمةالطرزاستخدموبعضهم،القديمةالطرزبنقل

.جديدةوروحاحيويةليعطهاتعديلافيهاأجرىلكنه

القرنخلالالجديدةالأثاثصنعآلاتاكتشافولمساعد

فبهذه.جديدةطرزإيجادعلىالمصممينعشرالتاسع

بطرقالخاماتيعستخدمواأنالمصممونالحشطاعالالات

خاماتاستخدامبإمكانهماأصبحالمثال!مبي!!فعلى.شتى

قبل.منمتعذرةكانتبطرقوالأسلاكالحديد،مثل

الأثاثمنرئيسينمطأولظهر.الإمبراطوريالطراز

الأولنابليونالإمبراطورحكمأثناءعشرالتاسعالقرنفي

استخدمهكما-الأثاثيستخدمأننابليونوأرادلفرنسا،

ونتيجة،السياسيةللعظمةليرمز-قبلمنعشرالرابعلولس

للدهشةمثيراالإمبراطوريالأثاثكانفقدلهذا

وثقيلا.ضخماوكان،والإعجاب

أثاثتصميماتالإمبراطوريالوازحرفيوامشعار

بأرجلكراسيفصنعوا،ورومانيةوإغريقية،قديمةمصرية

وزينوا.الإغريقيالكليموسشكلفيمقوسةخلفية

الأسطهورية،والحيواناتكالأسودقديمةبرسومالأثاث

خزائنوصممتكمارياتدز.سميتنسائيةأجساماونحتوا

سميتومكاتب،كتابةوطاولات،أدراجذاتإمبراطورية

للغرفة.العامالتخططبمتتناسببحيث،سكرقيات

مستديرةمرآةع!تحتويالإمبراطوريالطرازمنتزلنطاولة

كمامتقاطعةوأرجلرحاميسطحوللطاولةبها.متبتةشمعوحاملات

.الرومايالكوروللي

عيرلأنهيتصىوكان!شر،التالمئالقرنخلالظهربيدرميرأ"ناث

الممحفصةالمقدمةذووالمكتفالكرلميع!ليا.كادكما،رسمي

الحميل.والتصميمالبساطهعليهماتدو)أعلاه(



ومساندكابريولأرحلللأثاثالروكوكو.إحياءطرازمنغرد!أثاث

دقيقة.حشبيةبنقوشالجافمزيمةبيضيةخلفية

الجديدالكلاسيكيالطرازكان.ريجنسيطراز

معجنبإلىجغباالمتحدةوالولاياتإنجلترأفىمفضلا

بينماالفترةفيريجنسىطرارسمي.الإمبراطوريالطراز

بدلأمؤقتاحاكماويلزأميركانعندماأم82و.أم181

أساسومعظم.الإنجليزيالثالثجورجالملكمن

القديمةالمصريةالزخرفيةالوحداتيجمعالريجنسى

كانالجديدالفنطراز

رشيقبتعرجلمجميززخرفيا

وتبدوويبلاقق،اسمه

زحارففيالظاهرةهذه

والجدرانالأثاثمنكل

فيالطعامغرفةفىكما

)إلىالصورةهده

اليسار(.
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وصور.الجديدةالكلاسيكيةعناصرمعوالقوطيةوالصينية

بنماذجمتأثرةومقاعد،مجدولةبنهاياتأرائكالوأزهذا

الظهرمنالحاليةالكراسيكانتكماالكليموس،

مفضلة.ايضاالرومانيبالكورولوالمتأثرةوالجوانب

منحوتةصغيرةزخارفالريجنسيحرفيواستخدم

القلمعملاسمهزخرفياأسلوبايستخدمونكانواماوغالبا

خفيفةأخشابعلىالتصميماتبتحبيرالفنانونفيهيقوم

حرفيوزخرفوقد،بالأبيضملونسطحعلىأوالألوان

أيضا.المرصعبالنحاسالأثاثالريجنسي

الطرازصار.الإعادةطرازأوبيدرميرطراز

نابليونسقوطبعدفيهمرغوبغيرالفخمالإمبراطوري

وتفضلهأبهةأقلطرازمحلهوحلأم،815عامالأول

الألمانىباسمهيعرفالوازهذاوكان.الوسطىالطقة

.انظر:(الألمانيالشعبيالأدبفيهزلية)شخصيةبيدرمير

الفرنسيةالملكيةإعادةإلىتعودالإعادةوكلمةبيدرمير.

أثاثاالنمط!ذاأنئوقد.نابليونإمبراطوريةسقوطبعد

الأشكالوأهم.بسيطةوزخرفةخطوطوذاوعمليامريحا

الصغيرةالعملوطاولات،العرضوخزائن،المكاتبكانت

البيانو.والات

السابقةالطرزمنعددبعثتم.القديمةالطررإحياء

حتىعشرالتاسعالقرنمنالرالغالعقدبينالتيالفترةفي

ظهورها-ححسبمرتبة-الطرزوأهم.نفسهالقرنأواخر

وكان.النهضةعصروإحياءاتوالروكوكو،،القوطيهى

.حدةعلىغرفةلكلمعيئاطرازاأحيانايستخدمونالناس
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وروكوكو،المكتبةغرفةفيقوطياأثاثابعضهميفجعفقد

غرفةفيالنهضةعصروأثاث،والنومالمعيشةغرفةفي

.الطعام

القوطيالطرازإحياءحاولالذيالأثاثأغلبكان

قوطية.زخارفيممجددةتقليديةأشكالمنيتكون

الرؤوسمحددةأقواسعلىالزخارفهذهواشتملت

هذاوكانالتشجيرية.الزخرفةسميتزخرفيةوأنما!أ

أسلوبمنهظهرحيت،خاصةإنجلترافىمفضلاالأسلوب

سميتفقدفرنسافيأما.الإليزابيثىبالبعثسميخاص

نمطأوالكاتدرائيةبنمطالقوطيالطرازإحياءحركة

دور.التروبا

بعثحركةمكاناشوكوكوبعثحركةواحتلت

نتف!طعشر،أضاسعاأغرنامنالخامسالعقدفيالقوطية

ومساند،كابريولأرجلالطرازهذامنوالأرائكللمقاعد

كانالذيعشرالخامسلويسطرازمنمأخوذةبيضية

أعمالهمالحرفيونوزينعشر.الثامنالقرنفيسائدا

خزائنمثلضخمةقطعاوأدخلواالروكوكو،منبنحوتات

،العرضوخزائنالسفروالخواناتالمرايا،ذاتالثياب

عشر.التاسعالقرنطوالمفضلةالق!هذهوا!شمرت

الإمبراطوربلاطفىالنهضةعصربعثحركةبدأت

إلىام852عاممنحكماالذيالثالثنابليونالفرنسي

فيشحعبيتهاقمةإلىالحركةهذهووصلتأم،087عام

عشر.التاسعالقرنمنوالتالمحالثامنالعقدينأواخر

أثاثتصميماتإخرا!إعادةالفترةهذهحرفيووحاول

المصممونوركزعشر.والسادسعشرالخامسالقرنين

التنجيد،الوثيرةالكراسيوعلىالزوايا،ذاتالأشكالعلى

.والأذرعالمساندمنالخاليةوالمقاعدالأرائكوعلى

فنيةحركةالجديدالفنحركةكانتالجديد.الفن

هذهبدأت.التاريخيةالطرزإحياءحركةضدثورةأحدثت

بداياتحتىوامستمرتعشرالتاسعالقرنفيالحركة

العشرين.القرن

أشكالعلىالحركةهذهأثاثتصميماتبنيتوقد

.والأعناب،النباتوم!يقانوالجذور،كالأزهار،طبيعية

رشيقةتصميموحدةمعالأش!صالهذهالمصممونوجمع

الفنزخارفاحتوتماوكثيراويبلالق.اسمهامقوسة

.منساببشعرمحاطةنساءرؤوسعلىالجديد

ضمراءالوسطىالطبقةمنالمشترينامشطاعةفييكنلم

يملأنوبمجرديدويا.والمصنوعالغاليالجديدالفنأثاث

هذهكانت،المتخصصةالتصميماتمنالأثرياءالمشترون

الجديد،الفنشعبيةأنغيرشعبيتها.تفقدالتصميمات

تصميماتتطويرفيبقوةأسهمالتقليديةالأنماطورفضه

العشرين.القرنأثاث

العشرينالقرنأثاث

الأنماطالعشرينالقرنخلالالمصممينمنكثيررفض

الطرقمنالفترةهذهمصمموواستفاد.للأثاثالتقليدية

تغييرإحداثفيالحديثةالخاماتومنللتصنيعالحديثة

واستخدامه.الأثاثشكلفيجذري

بالمملكةمصابالرياضلىإنتاحهتمالحديثالأثاثمنمجموعة

السعودية.أ!ريةا

كا734ءلأ!لأ ءكا-،!-ءكا *?،ع!3*-/ء-3-كا
كا-كاىء4ء33لأ!!ءكاءكاكاس!:+-،!؟*-ع،ء 3-

3تم!كا/!!صص!لإدلأع!ىضكاعهع3كاع/!لأء--ح!علم

لأ*كا!بز!لأسءعلأ؟؟،كأ/كا-!3؟!

؟7!ض!حمفلأ!3ء-ئر
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الحديثالأثاثطرزمنمختلفةأنواعوظهرت

فىتشتركالطرزأغلبأنغير،العشرينالقرنخلال

الأثاثمميزاتوأهم.والمميزاتالحواصمنعدد

مبنياليسمظهرهأنأي،التجريديشكلهالحديث

وأالادميةالأشكالتستخدمتقليديةتصميماتعلى

بسيطة.زخارفالحديثالأثاثولأغلب.الحيوانية

،الحاماتمنيمكنماأقلالمصمموناستخدموقد

أنهمكما،والناعمةوالصلبة،الخفيفةالخاماتواختاروا

فالطاولات.الأثاثلقطعةالمكونةالأجزاءعددقللوا

دعامةلهايكونقد،المثالسبيلعليالحديثةوا!رامس

وهذا.التقليديةالأربعالارجلمنبدلأواحدة

سهلاالتصنيعجعلوالأجزاءالحاماتفيالتخفيض

تكلفة.وأقل

أشكالعددالمحدثونالمصممونقللذلكإلىوإضافة

بعضألغىفقد.واحدةغرفةفيالمستعملالأثاث

والخزائن،التقليديةالخزائن-المثالسبيلعلى-المصممين

الطوليةالحزائنمنمجموعاتبهاواستبدلواالخشبية

بعضوتوضع.تخزينوحداتتسمىالتيوالأرفف

منمعمارئاجزءالتصبحالجدرانداخلالتخزينوحدات

وجمعهاتحريكهايمكنمتغيرةوحداتوبعضها.الغرفة

الفراغتنظجملتعيدأومعينا،تنظيفالتناسبمختلفةبطرق

ما.مساحةفي

حركة.استجلدوطرازأشهرهامن.الأولىالطرز

جريتبقيادةتقريباأم179عامهولندافيبدأتفنية

فيوالجدرانالحواحزوالنقشالزخرفةتشمل.مغربيعربىأثاث

.الإضاءةفانوسوتصميمالمزخرفالنحاسقطعمعتماعم

العضويالتصميم

ابتكرهحديدأسلوب

الأمريكيالمعماري

الذيرايتلويدفرأنك

يتناسبيحئأثاثاكان

نظاممنحولهمامعتماما

وتوضح.معماري

الطعامغرفةأثاثالصورة

لمنزلهرأيتصممهاالتي

بنىالذيروبيالشهير

عامشيكاغوفي



الأثاث17!ا

تصميماتأنماط

الحديثةالأثاث

نموذحاالحفيفةتصميماتهاوكالتعنر.التاسعالقرنفيالرائحةالأثاثيةالتح!سحصالتأدساهالموضحةالكراسى

منها.صغالتيوالموادالكرسىصسعتموتارالمصمماسمصورةكلأسفلويو!إلتعليق.الحديتةللتصميمات

-أم179ريتفيلدجاريت

.هونملىخمتب

-ام289بروويرمارسيل

فولاذية.وأنالي!حيزرالى

شتشار

لقبلكاأ

حمتب-م9491ليحنرهارخشب-أم469إيمز

وحيزران.

.الهولنديالأثاثومصممالمعماريالمهندسريتفيلد،

التجريدية.المستطيلةبالأشمكاليعمىأثاثاالطرازهذاوأنتج

فقطالثلاثةالأساسيةالألوانأستخدامعلىريتفيلدواقتصر

أثاثأشكالأثرتوقدوالأصفر.والأحمرالأزرقوهي

فىوالواضحةوالخفيفة،الحالصةأ!ندمميةاالوازهذا

القرنخلالبعدفيماظهرتالتيالطرزأغلبفيالتصميم

العشرين.

المهندسأسسهاتصميممدرسةالباوهاوس

.أم919عامجروبيوسوالترالألمانيوالمعلم،المعماري

هوالأثاثتصميمفىالباوهاوسإسهاماتأهمولعل

فولاذيةأنابيبوهو،الأنبوبيالفولاذا!شخدامتطوير

ودعاماتها.الأثاثهياكللتكوينوتشكيلهاثنيهايمكن

الوصلاتعددالأعمدةهذهاستخدامخففوقد

اللازمةالتنجيدموادوخفف،الأثاثقطعةفىالمكلفة

القطعة.لتغطة

لولاذ-م9291روهدرفادمير

مدبوع.وجلد

ح!تب-م4391ألتوالفار

لقالب.مشكلأبلكايق

قضباد-م2591سرتوياهاري

وأ!ا،ك.معدنية

-مأ!75ساري!!يروأ

وألومميوم.للاستيك

الباوهاوس،فيالمتخصصبرور،مارسيلأدخل

سماهالذيكرسيهفيأم259عامالأنبوبيالفولاذ

الخفيفالكرسيهذاصنعفىبروويروامشخدمواشلى.

التيل.وقماش!بالكروممطليةفولاذيةأنابيبالمريحالأنيق

فانميزلودفيج،الباوهاوس!ممصنعأم929عاموفى

فولاذيةبقضبانبرشلونةكرسىالمشهوركرسيهروهدر

المقوسةالمقعدهذاأرجلوتذكرنا.جلديةووسائدمقوسة

الكورولمقاعدبطراز)*(اللاتينيالحرفشكلعلى

القديمة.الرومانية

أعمالعلىدائمايطلقاسمالعضويةالتصميمات

بأنيؤمنكانالذيرايتلويدفرانكالأمريكيالمعماري

وقد.بهيحيطفيحاطبيعيةبطريقةيتداخلأنينبغيالأثاث

الأساسية،الهندمميةالخارجيةبالخطوطأشكالهرايتحدد

أنهغير،الحديثالأثاثتصميمروادمنغيرهفعلكما

ممكنةتكنلمقطعهأنفياستجلوالدوالباوهاوسخالف
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تطعوانسجامالخشبعلىالمترقيةالزخرنةتمدو.مصريعربيأثاث

متاسقة.فسيةمجموعةفيالداحليالتص!يممعالأثات

كانتبل،والمكاتبالمنازلمنكثيرفيتبادلئاالاستخدام

فيالانسجامبهيقصدأصيلاتصميمامنهاواحدةكل

محدد.نظام

العقدينخلالبدأتمشهورةفنيةحركةالديكوفن

أثرالحركةهذهوأظهرت.العشرينالقرنمنوالرابعالثالث

والمنحوتات،التقوساتألغتأنهاغيرالجديد،الفن

مصممواستخدم.السابقالنمطذلكفيالمعروفةالطبيعية

الهندسيةالنمسبأكدتانسيابيةأشكالأالديكوفن

هذهخالفتوقد.للخاماتالجماليةالقيمةعلىوحرصت

فاستخدمت،زخرفيةتكنلمالتيالحدشةالطرزالحركة

أشهرهاومن،متنوعةزخرفيةوحداتالديكوفنحركة

الهرميةوالأشمكالوالدوائر،،والعجلاتاللولبيةالأشكال

.والشلالات

خلالظهرتالحديثةالإسكندينافيةاللصميمات

وهيالإسكندينافيةالأقطارفيالعشرينالقرنعشرينيات

كلنت،كاريويعتبروفنلندا.والنرويجوالسويدالدنمارك

للنمطالكثيرينالروادمنرائدأولالدنماركىالمعماري

كانالإسكندينافىالأثاثوأغلب.الحديثالإسكندينافى

البتولا.خشبوبخاصة،المتينالمحليالخشبمنيصنع

هذاوأمدء،الدفمننوعاالخشباستخداموأضفى

الذيالحديثالأثاثفىمماأكثرطبيعيةبقيمةالطراز

الفولاذ.علىاعتمد

أهمالمتحدةالولاياتصارت.الراهنةالتطورات

العشرين.القرنأربعينياتخلالالأثاثلتصميممركز

فىالحديثالفنمتحفنشاطإلىالأساسفيهذاويرجع

للفنشعبةالمتحفأنشأام049عامففي.نيويوركمدينة

تشرفكانتكما،للأثاثمعارضتقيمكانتالصناعي

هذهمنكبيرلعددوكان،الأثاثتصميممنافساتعلى

شهرةالمتحفوحقق.عظيمعالمىأثرالمتنافسةالتصميمات

وأيروإيمزتشارلزمثلالامريكيينالمصممينمنلكثيرعالمية

اذأمريكيمصممأولإيمزالخبراءمنكثيرويعتبر.سارين

عالمية.أهمية

مأ049عامالمتحفمسابقةفيوساربنإيمزفاز

وظهرهأذرعهكانت،بأذرعجلوسكرسيلتصميمهم

خشبمنمميزشكلفىمجمعةكلهاومجلسه

فيهوصلكرسياأم469عامإيمزوصمم.الأبلكاش

رفئإطارإلىالأبلكالقخشبمنالمصمنوعمقعده

مطاطية.بأقراصبالكرومالمطليةالقضبانمنمصنوع

بالحركةالكرسيلأجزاءالمطاطيةالأقراصهذهوسمحت

وصارت،الكرسيعلىالجالسالشخصوزنحمسب

مجموعةام579عامساريننوصنع.راحةأكثربذلك

وطاولة،المقوسةالكراسىمنمجموعةوهي،التيوليب

دعائمعلىومنصوبةالزجاجيةالأليافمنمصنوعةوكلها

كراسيمنالمجموعةوتتكون.مفردةدقيقةالألومنيوممن

منالأخرىالأشكاليلغيأنأرأدسارينلأنفقطوطاولة

.لأثاثا

لتصميمضخمةشركاتالعشرينالقرنخلالأنشئت

هانزأسسهاالتيالعالميةنولشركةوتعد.الأثاثوصناعة

هذهأشسهرمنواحدةام389عامنيويوركمدينةفينول

كبيرعددابتكارمنأثاثاالشركةهذهوتنتج.الشركات

المحدثين.المصممينأهممن

الأثاثتصميمفىالبريطانيةالشركاتأشهرومن

.أم469عاملندنفيألسستالتىهابتاتشركةوءانتاجه

العشرينالقرنفيوالمنتجينالمصممينانمنوبالرغم

زالواماالمشترينأغلبفإنالأثاثفيكثيراجددواقد

الثامنالقرنينفوز.تقليديةبوزمصنوعاأثائايشترون

تزاللا،خاصةوالبريطانيةالفرنسيةعشروالتاسععشر

لقلةونتيجة.المعاصرونالأثاثصناعوينتجها،مفضلة

ينتجالمعاصرالحشبيالأثاثمنكثيرافإنالممتازالخشب

الأبلكالقكخشبأرخصبخاماتالخشبخلطمن

غالباتتكونالخشبيةفالسطوح.المضغوطةالشرائحوألواح

وبعض.تكلفةالأقلالحامةتغطيخشبيةقشرةمن
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الخشبمنأوالبلاستيكمنمصنوعةالحديثةالقشرات

الخشبمنأثاثهناكيزالماولكن،بالبلاستيكالمغطى

يصئويلفيدويا.الممتاز

الدراسةمعينات

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

التراجم

واج!ا،موريستوماسشيراتود،تشارلزإبمر،

دس!!ان،يفشاتوماس،يلتشبند

ليبساوأطرز

يدلحدالف!ارميرليدوسهاوبا

الديكوفنالروكوكوالأليضالبيت

صلةذاتأخرىمقالات

العمارةالرحرفىالحديدأشعال

لآدا!واالفمودالأملود

خشب،الماهوحيالأثريةالتحفة

المتح!الزحرفىالتصميم

المصباحلخشبا

ليرلودمولتالداحليةالزحرلة

لسريرا

الموضوعصرعنا

القديمةالعصورفيالأثاث-ا

القديمةمصر-أ

)اللإعريق(القديمةاليولانب-

القديمةروماج

الأوروبيةاالوسطىالعصور

الشرقيالأثاث-2

الصين-أ

الياباد-ب

الهمد-ج

الأوروبيةالنهضةعصر-3

إنجلتراج-إيطلياأ

أسبانيا-دفرنساب-

عشرالسابعالقرنأثاث-4

عشرالسابعالقرنلدايات

الرابكلشرلويسأثاث-!

الفرنسىالأثاثطرازانتشارخ

عشرالثامنالقرنأثاث-5

الأمريكىالأثاتلدايةجالفرنسيةالطرز-أ

الإبحليزيةالطرر-ب

عشرالتاسعالقرنأثاث-6

القدبمةاطرراإحياءدالإمبراطوريالطراز

الجديدهـالفىريجسميطرازب-

الإعادةطرازأوبيدميرطرار-خ

العشرينالقرنأثاث-7

الأولىالطرر-أ

الراهسةالت!هورات!-

أ-

3

-5

6

7

8

-01

أسئلة

؟ولل!صراوما؟لكليسموساما

الأمريكى؟للأثاثالفيدراليالطرازمصممىأهممن

العشرين؟القرنديالأثاثتصميمعلىالباوهاوسأثرتكيف

ال!صابريول؟رحلما

الإيطالي؟الحهضةعصرأتاثفيالقديمالفنأثركيى

عشر؟الرالعلوي!لأثاتميرت!!أهمما

الياباني؟الأثاثفىاليابانيالعمارةلم!أثركيف

خواصه؟أهموما،الريحسميطرارما

ساربت؟وأيروكلينتكاريم!كلتعرهـصمادا

؟الجديدةالكلامميكيةطرازصاروكوكوطرازاختلف!يم

التيلأشياءاعموفالاثاربايقصد.لإسلاميةارالاق

وأدواتوأثاثمسكنمناستعملهاأوالإنسانصنعها

بعضالقدممنذالبشريةعرفتوقد.وراءهخلفهاثموفن،

بآثارالاهتمامأنذلكبمالقديمةبالأشياءالعنايةم!اهر

أصحابهاذكرىوتخليدامتلاكهاعلىوالحرص،السلف

التيالبشريةوالغرائزبالنوازعمرتبطبجمالهاوالاستمتاع

المعرفة.وحبالجمالوتذوقالتملكحبتمتل

ذإ،الثمينةالتحفجمععلىبدورهمالمسلمونحرص

والأندلسيينوالفاطميينوالعباسيينالأمويينقصوركانت

،والنادرةالثمينةوالتحفالاثارمنبالكثيرتزخروغيرهم

منأخرجعماالمؤرخونذكرهمماذلكعلىأدلفلي!مى

تقتصرولم.والتحفالكنوزمنالفاطميالخليفةقصر

العمائرإلىامتدتبل،فقطالمنقولةبالتحفالمسلمينعناية

وعسكرية،ومدنيةدينيةمنأنواعهامختلفعلىالقديمة

والحفظ.الصيانةمننصيببأكبرالدينيةالمبانيوحطت

قديمةمعماريةآثارمنإليناوصلمامعظمكانثمومن

وزواياومدارسمساجدمندينيةمبانعنعبارة

وغيرها،.وتكايا.وأسبلةومكاتبوأضرحةوخانقاوات

التحفمثلمنقولةتحفمنإليناوصلماجانبإلى

والجصيةوالحزفيةوالمعدنيةوالعاجيةوالزجاجيةالخشبية

المصورةوالخطوطاتوالمنسوجاتالصخريوالبلور

وغيرها.

رقعتهالأن،العالمآثاربينكبيرةقيمةالإسلاميةللاثار

وإفريقياأسيافيالغربإلىالشرقمنأسالمسيةبصفةتمتد

وروبا.وأ

عملاعنهاوالكتابةبالآثارالمسل!نعنايةوضحتوقد

الأرضفيسميرواأفلم):تعالىقولهفىالكريمةبالآية

وأشدمنهمأكتركانواقبلهممنالذينعاقبةكانكيففينظروا

يكسبون!كانواماعنهمأغنىفماالأرضفيوآثاراقوة

الآثارإلىكثيرةأخرىإشاراتالكريمالقرآنوفى82.عافر:

كثيرأسماءالإسلاميالتاريخلناحفظكمابها.والاعتبار
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منهمنذكر،والتحفالاثاربدراسةعنواالذينالمؤرخينمن

المكرمة،مكةآثارعنكتبالذيالأررقي:المثالسبيلعلى

بالمدينةعقي!الرسولمسجدعنكتبالذيوالسمهودي

العربجزيرةصفةكتابهضمنالذيالهمدانىوالمنورة

أشهرومن.العربيةالجزيرةآثارعنالمعلوماتمنكثيرا

الرحالةاهتمكما،المقريزيالاثارعنكتبواالذينالمؤرخين

التيالإسلاميةالاثاربوصفالوسطىالعصورفىالمسلمون

الرحالةهؤلاءأشهرومن،رحلاتهمأثناءيشاهدونهاكانوا

والعبدريبطوطةوابنجبيرابنوالرحالةخسروناعر

وغيرهم.والوزان

القرنمنتصف،الهجريعشرالثالثالقرنوفى

ألاثارعنتظهرالدراساتأخذتالميلاديعشرالتاسع

موسوعية.أعمالأوكانتأوروبا،فيالإسلاميةوالفنون

إجراءإلىالماسةالحاجةالدراساتتلككشفتوقد

الإسلامى،الماديالتراثعنللبحثالعلميةالحفريات

منذالشرقفيالإسلاميةالاثارعنالتنقيببدأوبالفعل

عنالتنقيبموا!أشهرومنعشر.التاسعالقرنأواخر

،أم898عامالجزائرفيحمادبنيحفائرالإسلاميةالاثار

وحفريات،أم019بالأندلسالزهراءمدينةوحفريات

بالعراقسامراءوحفريات،أم219بمصرالفسطاط

.ام329ونيسابورإيرانوحفريات،ام319

يجرونوالحكوماتوالهيئاتالاثاريونيزالولا

عنللتنقيبالإسلاميالعالمأنحاءمختلففىحفريات

بعضبيننزعةظهرتأنلهيؤسفومما.الإسلاميةالاثار

فضلإنكارإلىتهدفالإسلاميةوالاثارالفنوندارسي

نأفزعموأ.الإسلاميةوالاثارالفنونإنشاءفيالعرب

وأالصناعيةالمهارةأوالفنيالذوقمنلهميكنلمالعرب

نشأةفيالجديللإسهاميؤهلهمماالبناءبألمماليبالحذق

العمارةنشأةأرجعواثمومن.الإسلاميةالفنونوتطوير

غيرالشعوبمنجاءتتأثيراتإلىالإسلاميةوالفنون

الأخرىالحضاراتومن،الإسلامفيدخلتالقيالعربية

جهلعننتجتالمزاعمهذهأنوالحق.والقديمةالمعاصرة

نظرةوعن،الإسلامقبلالعرببأوضاعالباحثينهؤلاء

الفنونحقيقةإلىأوالإلمملامتعاليمإلىسواءسطحية

نفسها.الإسلامية

العالميكنزهماعلىالضوءلمالقاءالمقالةهذهتهتم

اليومإلىشاخصةمازالتإسلاميةآثارمنالإسلامي

التيالكبرىبالإنجازاتحافلاسجلامجموعهافىتسجل

الإسلامية.العصورمنمتصلةسلسلةعبرالمسلمونحققها

التيالمجالاتأهممنالإسلاميةالعمارةكانتربما

بناءالمسلمونالمعماريونزاولحيث،المسلمونفيهاتفودتى

دينيةمنالأبنيةمنكثيرالنافخلفواالعمائر،أنواعجميع

والأضرحةوالخانقاواتوالكتاتيبوالمدارسكالمساجد

والخاناتوالوكالاتوالبيوتكالقصورومدليةوالزوايا،

وأحواضوالأسبلةوالبيمارستاناتوالحماماتوالفنادق

كالقلاعوعسكرية،والبركوالصهاريجوالقناطرالدواب

.المدنوأبوابوالأربطةوالأسواروالأبراجوالحصون

فيالإسلاميةالعمائرهذهمنكثيرةنماذجبقيتوقد

الأنواعهذهمنلكلوكان.الإسلاميةالأقطارمختلف

طرزهااختلفتكما.لوظيفتهوالملائمبه،الخاصتصميمه

الإسلاميةالعمارةوتتميزوالأقطار.العصورباختلاف

والقبابكالمآذنبهاخاصةمعماريةوعناصربوحدات

الأفضلومن.وغيرها،والمقرنصاتوالواجهاتوالمداخل

الوظيفى.تصنيفهاخلالمنالمعماريةالاثارنستعرضأن

الدينيةالمنشات

كثرةحيثمنسواءالعمائربينالأسمىالمقامتمثل

تؤديمازالتكونهاجانبإلىالحفظودرجةالعدد

على،السنينمئاتمنذأجلهامنشيدتالتىوظيفتها

مساجدإلىالدينيةالمنشآتتنقسم.الأخرىالعمائرعكس

وأربطة.وخانقاواتوزواياوأضرحةومدارس

المسجدوأظهرهاالأثريةالمساجدأشهرمنا!لساجد.

.المنورةبالمدينة!يه!هالرسولومسجدالمكرمةبمكةالحرام

بينالخاصطرازهالحرامللمسجد.الحرامالمسجد

والبيتالمحرموالبيتالحرامبالبيتيعرفوهوالمساجد.

تربيعه.أيلتكعيبها!لشرفةالكعبةأيضاويسمى.العتيق

إليهاستطاعلمنإليهالحجاللهفرضالذياللهبيتوهو

نأفيشكمنوليس.صلاتهمفيالمسلمينوقبلةسبيلا،

الختلفة.العصورفيالترميماتبعضلحقتهالكعبةبناء

إزالةفيعنهاللهرضيالخطاببنعمرإلىالفضليرجع

وإليه،وبالمطافبالكعبةتحيطكانتالتيوالبيوتالدور

وفي.الكعبةحولجدارأولبناءفييرحإلفضلأيضا،

جعلعنهاللهرضيعفانبنعثمانعهدهـفى26عام

أبيبنمعاويةعهدفيهـ،44وفى.أروقةللمسجد

إلىمرةلأولالمنبرادخلهـ(06)تعنهاللهرضيسفيان

المسجدفيالجمعةيخطبعدبالنبىوكانالمسجد،

بنالوليدعهدوفي.الأرضعلىواقفوهو،الحرام

توالتثم،كبرىعمارةالحرامللمسجدأجريتعبدالملك

ومن،الحرمعمارةعلىوالترميمالتوسيعأعمالذلكبعد

)الخامسالهجريالتاسعالقرنفيالمماليكعمارةأهمها

برقوقبنفرجالناصرالسلطانيدعلى(الميلاديعشر

825عاميفيبرسبايالأشرفوالسلطانهـ(08)2

بناءحينذاكتمتالتيالأعمالأهمومنهـ.826و

وتعميرالمسجدأبوابمنكثيروتجديدالعقودعشرات
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ورخامهاالكعبةسقفوإصلاحوطلاؤهاسقوفه

وأخشابها.

بصفةإليهمانتقلتمصرعلىالعثمانيينبسيطرة

والمدينة.بمكةالحرمينورعايةالحجازعلىالسيادةرسمية

بخادمالوقتذلكمنذيلقبالعثمانيالسلطانوصار

أصبحالعثمانيالعهدلعمارةونتيجة.الشريفينالحرمين

،الأروجهاتهمنأروقةبهتحيطالشكلمستطيلالمسجد

الكعبةوتقوم.الرخاممنمعظمهاأعمدةعلىسقفهاترتكز

بهاولحيط،الجنوبإلىتميلولكنهاالحرموسطفي

الدينيةالمزاراتوأهم.بالرخاممرصوفوهو،المطاف

إسماعيلوحجر-السلامعليه-إبراهيممقامالكعبةبحرم

المشرفة.الكعبةانظر:.زمزموبئر-السلامعليه-

مكةمنعدمم!الرسولهاجرلما.الشريفالنبويالمسجد

أمامالموجودالفضاءمنوأخذ،منزللهبنيالمدينةإلى

تحيمينلغلامينملكمربدبهكان:يقالواسعفناءالمنزل

الذيهوالموضعوهذا،وسهيلسهلهماالمدينةفى

المدينةإلىدخلأنيومعيصهالرسولناقةفيهبركت

ليكونالموضعهذاض!هسدالرسولاختارولذلكمهاجرا،

المسجدوبناءأرضهبتمهيدفأمر؟للمسلمينمسجدا

المسلمينسائربهوتأسىالبناء،فيعلثكل!نفسههوواشترك

المدينة.في

منمكوناالنبيعهدفيالأولالمسجدتخطيطكان

أربعةجدرانبهتح!تقريبا،الأضلاعمتساويمربعفناء

فيالقبلةوجعلت،الحجارةمنأسسعلىاللبنمنبنيت

وأمر.بعضفوقبعضهامنضودةحجارةمنالشماليالجدار

الشرقىالجانبمنالجنوبيالطرففييبنىأنكل!س!الرسول

وأمبكر،أبيبنتعائشةالمؤمنينأم:لزوجتيهمسكنان

منسقيفةالقبلةجهةفيبنيتثم.زمعةبنتسودةالمؤمنين

فيوقوفوهمالشمسحرارةمنالناسلتقيجريد

النخيل،بسعفمغطاةالسقيفةهذهوكانت.الصلاة

إلىالقبلةتحولتوعندما،النخلجذوععلىوترتكز

فيأخرىسقيفةبالمسجدأقيمتالمكرمةمكةتجاهالجنوب

يستظلبقيتالتيالقديمةالسقيفةغرارعلىالجنوبيةالجهة

جزءللمسجدأصبحوبذلك،المسلمينمنالمدينةفقراءبها

إحداهماوظلتان)الفناء(،الصحنهوالوسطفيمكشوف

سنواتممبعنحووبعد.الجنوبإلىوالأخرىأصشمالافي

عبممرالرسولفأمر،بالمصلينالمسجدضاقالهجرةمن

وصار.ذراعمائةبالمسجدضلعكلطولفأصبح،بتوسيعه

ظ!ول.النبيببيوتملتصقاالشرقيالمسجدجدار

أبوابثلاثة!؟!دالرسولعهدفيللمسجدوكان

التوسعاتمنالركبمعلىاليومحتىأماكنهافيظلت

وهي:لاسمائها،تعرفالأبوابهذهومازالت.الجديدة

شماله،فيالنساءوباب،الشرقيالحداروسطجبريلباب

المسجديكنولم،الغربىالجدارفىالرحمةبابويقابله

فوقمنللصلاةيناديالمؤذنكانإذبممئذنةعلىيشتمل

الجديرومنللمسجد.المجاورةأجةالعاالمنازلس!إحد

النموذجصاربالمدينةالنبويالمسجدتخطيطأنبالذكر

المدنفياللإسلاميةالأمصارمساجدعليهخططتالذي

مسجدمثل:الإسلاميةالفتوحعقبأنشئتالتيالجديدة

العاصبنعمروومسجدالكوفةومسجدالبصرة

.بالقيرواننافعبنعقبةومسجد،بالفسطاط

قبلمنشديدةبعنايةكل!ص!الرسولمسجدحظي

يدفتوالت،المسلمينحكاممنوغيرهمالراشدينالخلفاء

نظرألآخروقتمنالمسجديتطلبهاكانالتىالتوسيع

المسلمين.عددوازديادالإسلاميةالدولةرقعةلاتساع

تلككل!تالرسولبمسجدالتوسيعأعمالأهممنوكان

حيثم(07هـ)199،عبدالملكبنالوليدبهاقامالتي

الرسولمسجدبناءفييتحققأنالوليدعمارةفيروعي

الوقتذلكحتىالإسلاميةالع!ارةفنإليهتطورماض!س!

إلىيرجعالذيالمعماريالتراثعلىالمحافظةمع،تقدممن

.النبويالعهد

قدالنبويالمسجدتخططأنبالذكرالجديرومن

،الجديدةالمعماريةوالعناصرالإضافاتبعضعليهأدخلت

به.تحفأروقةوأربعةأوسطصحنمنفأصئيتكون

.رخاممنوأعمدةمجوفومحرابمآذنأربعلهوصار

علىوحوفظالجديدةالجدرانإلىالقديمةالمداخلونقلت

النبيوقتعليهاكانتالتيالقديمةالاتجاهاتفيوضعها

إلىأضيفتفقد،الضريحتعلوالتيالخضراءالقبةأمازوص!.

المماليك.دولةعصرفيالمسجد

ر!يالخطاببنعمرالخليفةأنشأه.الأقصىالمسجد

هـ،87سنةبناءهأعادعبدالملكبنالوليدإنوقيلعنه،الله

وهو،بفلسطينالقدسمدينةفىويمإلمسجد.م607

المسجدتعرضوقد.الشرقيةالجهةمنالصخرةقبةيجاور

أباالخليفةجعلممابمالأمويالعصرنهايةفيكبيرلزلزال

الخليفةعهدوفى.وتجديدهبنائهبإعادةيأمرالمنصورجعفر

أهمها،كثيرةمعماريةأعمالآالأقصىالمسجدشهدالمهدي

عشرةخمسمنيتكونأصبححيثالمسجدبتخطيطيتعلق

وارتفاعااتساعاوأكبرهاالجنوبإلىالشمالمنتمتد،بلاطة

قبة.تعلوهمحرابالقبلةجداروبصدر.الوسطىالبلاطة

يتكونوأصبحالمسجدبمتخطيطتغيرالفاطميالعصروفي

البلاطةوارتفاعااتساعاأكبرهافقط،بلاطاتسبعمن

.الانالمسجدعليهالذيالتخطجطنفسوهو،الوسطى

تخريبلأعمالالأقصىالمسجدتعرضالشديدوللأسف

منه.كثيرةأجزاءأحرقواعندمااليهود،يدعلىآخرهاكان
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،الصخرةقبةالشامبلادفيالدينيةالعمائرأشهرومن

مروانبنعبدالملكالأمويالخليفةأيديعلىشيدتالتي

لسئمصرخراجلبنائهاورصدم(.)685هـ.66عام

همامهندسيهمناثنينإلىبالبناءالخليفةوعهد.سنوات

بناءفيشرعاوقد.سلامبنويزيد،الكنديحيوةبنرجاء

وقد.م196هـ،72عامبنائهامنوفرغاهـ،66عامالقبة

بالخطمكتوبكتابيشريطعلىالتاريخهذالمسجل

كبيرةصخريةهضبةوسطتقعالتيالقبةداخلالكوفي

الأقصى.المسجدامتدادهاعلىويقع.بالحرماليومتسمى

مثمنين.منالصخرةلقبةالمعماريالتخططوشكون

المثمنويتوسط.الحارجيمنحجماأصغرمنهماالداخلى

شكونوهو،بالصخرةيحيطالذيالقبةكرسىالداخلي

21بينهافيماتحصرالشكلمستطلةدعاماتأرلغمن

وترتكز.دعامةكلجانبيعلىثلاثة،الرخاممنعمودا

42عددهاعقودمجموعةوالأعمدةالدعائممنكلعلى

بينهمامستويينمنالمعمارضمهاالتيالقبةتحملعقدأ

المثمنويتميز.الخشبمنالقبةطابقاصنعوقد،فراغ

المذهبة،بالفصوصالملبسبالجصبتغطيتهمنهماالداخلي

)آيةالبقرةسورتيمنالكريمالقرانمنآياتعليهونقشت

منصنعتفقدالخارجيةالقبةطبقةأما،وطه(الكرسي

الأصفر.بالنحاسوصحفتأيضا،الخشبألواح

عصرمساجدبأعظمسورياتحتفظ.الأمويالجامع

الذيبدمشقالأمويالجامعمسجدهاوهوالامويةالخلافة

ويحتفظ.م607هـ،87سنةعبدالملكبنالوليدبناه

علىالقديمةالمعماريةعناصرهبمعظمالانالأمويالجامع

منه.كثيرةأجزاءإتلاففيتسببتالتيالحرائقمنالرغم

م06طولهمستطلالأمويللمسجدالمعماريالشكل

صحنمنالداخلمنويتكونمتر،مائةوعرضهتقريبا

القبلةرواقأكبرهاأروقةأربعةبهتحفمكشوفأوسط

منتمتدعرضيةبلاطاتثلاثمنتخططهيتكونالذي

ميزهاوسطىبلاطةالنصفمنيقطعها،الغربإلىالشرق

البلاطةوتنتهي.وارتفاعااتساغاأكثرجعلهابأنالمعمار

الوسطىالبلاطةويغطي.الرئيسيالمحرابإلىالوسطى

قبةباسمتعرفكبيرةقبةتتوسطهجمالونيسقف

الركنينتحتلانمنهاأثنتان،ماذنثلاثوبالجامع.النسب

باسمالشرقيةالمئذنةتعرف.والغربىالشرقىالجنوبيين

المئذنةأما،الغربيةالمئذنةباسمالغربيةوتعرف،عيسىمئذنة

البابجانبفيوموضعها،العروسمئذنةفتدعىالثالثة

الفراديس.بابمنالشمالى

إفريقياقارةفىمسجدأولالعاصبنعمرومسجد

عمروالجليلالصحابيبناهوقد،بخاصةومصرعامبشكل

هـ.21عامالفعسطاطلمدينةتأسيسهعندالعاصابن

تاج:منهاعديدةبأسماءالعاصبنعمروجامعويعرف

والجامعالرايةأهلوجامعالعتيقوالجامعالجوامع

غرارعلىجامعهالعاصبنعمروخططولقد.العمري

مستطيلكانحيث،المدينةفي!يماس!الرسولمسجد

سقفهغطيوقدذراعا.05*03مساحتهوتبلغالشكل

اعمدتهوشيدت،اللبنمنجدرانهوبنيتالنخيلبسعف

بمراحلالعاصبنعمروجامعمروقد.النخلجذوعمن

العصرفىأهمها،الإسلاميةالعصوركلفيمهمةمعمارية

هـ(05)الأنصاريمخلدبنمسلمةقامعندماالأموي

صوامعأربعببناءسفيانأبيبنمعاويةعهدفىمصروالي

واسعا.!حنالهوجعل،للجامع

الأثريةمصرمساجدأشهرمنطولونبنأحمدجامع

المعروفةالجديدةمدينتهوسططولونبنأحمدشيده

شيدطولونأبنجامعإن:ويقالهـ،263عامبالقطائع

بنجامعيميزماوأهم.العراقفيسامراءجامعغرارعلى

الملوية.باسمالمعروفةالفريدةمئذنتهطولون

شيدهالشهيرةمصرمساجدمنالأزهرالجامع

الجامعويعدهـ.261عامالقاهرةمدينةداخلالفاطميون

الكبيرلدورهنظراالإسلاميالعالممساجدأشمهرمنالأزهر

أشهرفيهتخرجوقد.الدعوةونشرالدينعلومتدريسفي

الإسلامى.العالمفيالإسلامعلماء

فىالمساجدأشهرمنبالقيروانالجامعمسجد

عامنافعبنعقبةشيدهوقدوأقدمها،والأندلسالمغرب

أحدثتمدينةرالغوهي،القيروانبمدينةم067هـ،05

جددوقد،والفسطاطوالكوفةالبصرةبعدالإسلامفي

،م996هـ،08عامالنعمانبنحسانأياممرةالمسجد

هشامالخليفةعاملصفوانبنبشرذلكبعدفيهوزاد

ومنم(،هـ)723ا50عامكبيرةزيادة،عبدالملكبن

أقدمتعدالتيالفريدةالصومعةالزيادةتلكملامحأهم

التخططويتكون.الإسلامىالعالمفىقائمةمئذنة

أروقةوأربعةأوسط!حنمنالقيروانلجامعالمعماري

القديمبمحرابهيحتفظزالماالذيالقبلةرواقأكبرها

المساجدأشهرومن.نافعبنعقبةيدعلىنصبالذي

بنعبيداللهشيدهالذيالزيتونةمسجدأيضاادتونسية

المسجدشهدوقدم(.أهـ)41732عامالحبحاب

هـ482الأغالبةعهدفيكبيرةمعمارية!عما8لأ

مساجدهاأشهروهوالجزائرفىالجامعتلمسانمسحد

بنعليالمسلمينأميرشيدهوقدالمرأبطين،عصرإلىويعود

المسجدتخطيطوسكونهـ.053عامتاشفينبنيوسف

يحتفظالذيالقبلةروأقأكبرها،أروقةوأربعةصحنمن

فىالمفرغةالقبةزخارفتعبرإذ،محرابهفوققبةبأعظم
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عصرفيوالزخرفىالمعماريالفنيالتطورعنالجص

المرابطين.

،المغربمساجدأشهرمنيعدبفاسالقرويلنجامع

الأزهر،جامعةقبلإسلاميةكجامعةاسمتخدموأنهلامميما

بلادفيللمساجدالمعماريالطرازفيأثرهلهكانكما

سنةالفهريمحمدابنةالقرويةفاطمةأنشأتهوقد،المغرب

التخططويتكون.القروي!تعدوةفي،م85!هـ،452

أروقة،أربعةبهتحفأوسطصحنمنللمسجدالمعماري

مجموعاتالقبلةرواقيميزماوأهم.القبلةرواقأممبرها

عظمةعلىتشهدفنيةتحفةتعدالتىالمقرنصة،القباب

المسجدصومعةوكذلك،المرابطينعصرفيالمغربىالمعمار

صواممعظمغرارهعلىشيدتالذيالنموذجتعدالتي

المغربية.المساجد

مسجدالموحدينعصرفيالمغربيةالمساجدأشعهرومن

ومسجد،الشهيرةوصومعتهمراكعقالجامثدينةالكتبية

.الرباطبمدينةحسان

الإسلاميةالاثارأعظممنالأندلسفىقرطبةجامع

مسجديبعدمساحةالكبرىالمساجدثالثيعد،القائمة

قرطبةجامعبناءويرجعاندثرا.اللذيندلفوأبىسامراء

وقدم(.هـ)786أ07عامالدأخلعبدالرحمنالأميرإلى

عهدفيأهمهاكان،توسععاتعدةقرطبةجامعشهد

وفي،م159هـ،043!شةالناصعرعبدالرحمنالخليفة

فيوأخيرام،619هـ،351باللهالمصتنصرالحكمعهد

يميزماوأعظم.م879هـ،377عامرأبيبنالمنصورعهد

شبكةمنالمشيدةالرائعةوقبابهالفريدمحرابهقرطبةجامع

جامعفيوجدإشبيليامدينةفيأما.الحجريةالضلوعمن

المعروفةصومعتهإلامنهيبقلمالذيا!لوحديالقصبة

عامالموحديالمنصوريعقوبالخليفةشيدهاالتيبالخيرالدة

ءهـ.19

الجامعالمسجدإيرانفيالمساجدأشهرومن

إلىأولهايعود،معماريةمراحا!عدةيمثلوهو،بأصفهان

أجريتثم.الهجريالثالثالقرنفيالعباسيالعصر

السلجوقي،العهدالجام!ىتخطيطفيمهمةتعديلات

القبلة.بإيوانالكبيرةوالقبةالإيوانيالتخطيطفىتتمثل

ظلفيشيدتالتيالمساجدفمازالتالهندفيأما

اشهرومن.اليومإلىباقيةهناكالإسلاميةالدولةوجود

مشهوروهو.دلهىفيالإسلامقوةمسجدالمساجدتلك

الدينقطبالأميرإلىنسبةمناربقطبالمعروفةبمئذنته

الهجريالسادسالقرنفيالهندمماليكسلاطينأولأيبك

التيأيضاالهندمساجدأشعهرومن(.الميلاديعشر)الثاني

ويقعسيكري-بورفاغجطءالمغوليالعهدإلىتعود

شيدهالذيالجامعأكراومسجد،دلهيمدينةجنوبى

أيضاإليهينعسبالذيجاهنجيرابنهوأتمهأكبرالسلطان

مبانيهابفخامةالهندمساجدوتتميز.الجامعا!لسجدبناء

المنكسرةالفارسيةوالعقودوالإيواناتالقبابواستخدام

.المتعددةوالمآذنالواسعةأصحونواالضخمةوالمداخل

بعظمتمتازالتيالأثريةالمساجدأعظمتوجدتركياوفي

ومن.المتعددةالرشيقةومآذنهاالضخمةوقبابهامساحتها

منيتألفالذيبإسطنبولأحمدالسلطانجامعأشعهرها

عقودأربعةعلىترتكزعظيمةبقبةمغطاةللصلاةقاعة

المركزيةبالقبةويحف.ضخمةأكتافأربعةعلىتتكيء

منومنبرهالمسجدمحرأبوشميد،قبابأنصافأربعة

أربعةأروقةبهتحيطكبيرفناءفهوالمسجدصحنأماالمرمر.

الجزءهذاعلىويطلق،الصغيرةالقبابعشراتتسقفها

المسجد.حرماسم

فيم848هـ،234عامشميدالعرأقفىسامراءجامع

باسمالمعروفةالفريدةبمئذنتهوشميز،المتوكلالخليفةعهد

جاحباسميعرفآخرمسجدايشبهوهوسامراء،ملوية

هـ42ءعامالمتوكلالخليفةشيدهالذيدلفأبي

الجعفرية.باسمالمعروفةالجديدةمدينتهوسطفيم(086)

الإسلاميالعالمشرقفيظهرت.الإسلاميةا!لدارس

وقد.الميلاديعشرالحادي،الهجريالخامسالقرنفي

السلاجقةعصرفيالمدارستأسيسحركةازدهرت

خراسانفىوبدأت،الملكنظامالوزيريدعلىوبخاصة

واليمنومصرالشامبلادوصلتحتىغرباتمتدوأخذت

.والمغرب

طرازظهورالإسلاميالعالمفيالمدارسبنشأةارتبط

وهو.الإيوانىبالطرأزيعرفالإسلاميةالعمارةفىخاص

إيواناتأربعةبأضلاعهيحيطمكشوفأوسطصحن

شيدتالتيالمدارسكلكانتوقد.القبلةإيوانأكبرها

المساجدكلتكنلمبينمامساجد،الإسلاميالعالمفي

تأثرتقدالمدارسعمارةتكونأنالمحتملومن.مدارس

فىالتأثرهذانلاحظحيث،السامعانيةبالإيوانات

الباقية.والمصريةوالشاميةالعراقيةالمدارستخطيطات

العالممدارسأشهرمنببغدادالمستنصريةالمدرسة

!شةالمستنصرالعباسيالخليفةبإنشائهاأمر.الإسلامى

للمدسةالمعماريالتخطيطويتكونام(هـ)625227

تحيط،الشكلمستطيلتخطيطفسئذيأوسطفناءمن

تتكونوهي،الطلابوحجراتوالقاعاتالإيواناتبه

المذاهبلتدريمم!إيواناتأربعةوبالمدرسة.طابقينمن

كانتأنهاالمدرسةزخارفمنتبقىمماويتضح،الأربعة

توجدالإيواناتوبين.الزخرفةمنعالبمستوىتزدان

هذهمنوبقي.والسكنالتدريصروقاعاتحجرات

ميضأةبالمدرسةوكان.كبيرةقاعةعشرةاثنتاالقاعات
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خاصاحمامابمدرستهالمستنصرالخليفةألحقكما،ضخمة

ومن.للكتبوخزانة،المرضىلعلاجوبيمارستائاللفقهاء،

المدرسةتشتملكما.المائيةالساعةالمدرسةهذهعجائب

نقع!التذكاريةالكتابيةالنصوصمنكبيرعددعلى

الاجر.علىمعظمها

شيدهامصرفىقلاوونبنحسنالسلطانمدرسة

،أم356هـ،757عامفيقلاوونبنحسنالسلطان

وشكون.انقطاعبلاسنواتثلاثبنائهافيالعملواستمر

علىيتعامدأوسطصحنمنللمدرسةالمعماريالتخطجط

الطلابلصكنىبيوتبينهاإيواناتأربعةأضلاعه

المذاهبلتدريسالإيواناتخصصتوقد.والمدرسين

ومحرابمنبرعلىالقبلةإيوانويحتوي.الأربعةالسنية

منالإسلاميةالمدارسأعظمتعدوهي،الرخاممنشيد

ومن.التخطيطوتناسقالزخارفوكثرةالبناءفخامةحيث

الشركسيالمملوكىالعصرفيأيضاالقاهرةمدارسأشهر

المماليك.صحراءبجبانةالوأقعةقايتبايالسلطانمدرسة

عناصرهابينالواضحبالتناسققايتبايمدرسةوتمتاز

وسطىقاعةمنالمعماريتخطيطهاوشكون،المعمارية

القبلةإيوانأكبرهاإيواناتوأربعةخشبيبسقفمغطاة

عمارةتضمكما،للخطةومنبراالمحرابيضمالذي

وحوضوسبيلا،قاشبايالسلطانفيهدفنضريحاالمدرسة

السلطانمدرسةوكذلك.الصوفيةلإقامةوطبقاتدواب

حيثمنقايتبايالسلطانمدرسةتشبهوهيالغوري

والثراءالموقعجمالحيثمنعليهاتتفوقوأممنالتخطجط

الزخرفي.

المغربمدأرسأشهرمنبمراكمشيوسفابنمدرسة

الحسنأبواسملطانشيدها،معماريةتحفةوهيالأقصى

عمارتهابتناسقتمتازوهي.امهـ،747346عامالمريني

أوسطصحنمنالداخلمنتتكونزخرفتها.وروعة

ومن.القبلةإيوأنالجنوبيالجانبمنيحفهمكشوف

ظلاتثلاثوالشماليةوالغربيةالشرقيةالثلاثةجوانبه

جددتوقد،الطلابولممكنحجراتجميعهاتحمل

منشيئاتغيرأندون،السعديينعصرفيالمدرسةعمارة

القديمة.عناصرها

فيأيضا،المغربيةالمدارسأشهرمنالبوعنانيةالمدرلمحمة

الحسنأبيبنفارسعنانأبوالسلطانشيدها،فاسمدينة

بفاسالمدرسةوتقعأم(.هـ)751035عامالمريني

اخرتعدوهى.القرويينجامعمنمقربةعلىالقديمة

الفريدتخططهاحيثمنالعطمةالمغربمدارس

زخارفها.وروعةمبانيهاوفخامةالضخمةومساحتها

أوسطصحنمنالداخلمنالمعماريتخطيطهاويتكون

الجنوبيةالجهةوفي.للتدريسقاعتانجانبيهعلىمكشوف

ومنبرأمحرابايضمالذيالمسجد،يوجدالصحنمن

صوامعغرارعلىشميدتصومعةوللمدرسة.للخطة

تشتمللمبأنهاالمغربممساجدوتتميز.المغربيةالمساجد

أضرحة.على

نورالعادلالملكشيدهادمشقفيالنوريةالمدرسة

آثارأهمالمدرسةوتعدأم(،1هـ)63567عامالدين

معماريةبحالةتزللاوهي.دمشقفيالسلجوقيالعصر

أوسطصحنمنالمعماريتخطيطهاوشكون،جيدة

أكبرهاإيواناتثلاثةبهوتحفماءبركةتتوسطهمكشوف

الصحن.منالجنوبيالضلعفييقعالذيالقبلةإيوان

فيهادفنالتيالضريحيةالقبةفيهاملاحقالمدرسةوتضم

الدين.نورالسلطان

تركيافيالمدارسأشمهرقونيةفيمنارأنجهمدرسة

وشكونام(.026هـ)965عامأتاصاحبالوزيرشيدها

،كبيرةبقبةغطيتمركزيةقاعةمنالمعماريتخطيطها

المدرسةوتضم،القبلةإيوانالشماليالجانبمنشقدمها

جانبيعلىتقع،للطلابوحجراتللتدريسقاعات

المركزية.القاعة

الملكالسلطانأنشأهاالكبرىالأشرفيةالمدرسة

تعزمدينةفىالرسوليالأفضلالملكبنإسماعيلالأشرف

منشآتالمدرسةوتضم،أم793هـ،008عاماليمنية

لتعليمومكتبللصوفيةخانقاهمنهاكثيرةوملاحقعدة

المعماريالتخططوتكون.وميضأةوبركةومدفنالأيتام

مربعأوسطصحنمنالداخلمنالأشرفيةللمدرسة

سقفهغطيكبيرمسجدالجنوبيةالجهةمنبهيحف

مركزيةكبيرةقبةحولتلتفالصغيرةالقبابمنبمجموعة

الجانبينمنالمدرسةبصحنيحفكما،المحرابتعلو

للتدريس.قاعات

كانتمنشاتوهي.خانقاهومفردها.الخانقاوات

تسمىوكانت،للعبادةوالمنقطعينالصوفيةلإيواءتخصص

انتشرتوقد.تكيةومفردهاالتكايا،العثمانيةالدولةفي

فيوبخاصة،الختلفةالإسلاميةالأقطارفيالحانقاواتهذه

فيأما)تركيا(الصغرىوآسياواليمنوالشامومصرإيران

الزوايا.باسمهناكالخانقاواتفتعرف،الإسلاميالمغرب

المدرسةمنهاوظائفعدةبينالحانقاهعمارةوتجمع

الخانقاواتوكانت.وغيرهاواسمبيلوالمسجدوالضريح

منتتكونكانتأنهاأي،المدارسغرارعلىتخطط

الصوفيةسمكنوحجراتإيواناتبهيحفأوسطصحن

فيالخانقاواتأسهمتوقد،طوابقعدةمنتتكون

والاجتماعية.والدينيةالتربويةالنواحي

الأيوبي،العصرمنذالحانقاواتمصرعرفتوقد

أهمهاومن.المملوكىالعصرفيواسعاانتشارأوانتشرت
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اهـطانمثي!!اإلى!دا!قاصةالبندقداريةالخانقاه

وكذلك.البحريالمملوكيالعصرفي،البندقداريبيبرس

منوتتكونام603هـ،607الجاشنكيربيبرسخانقاه

منبهيحيطالشكلمستطجلمكشوفأوسطصحن

منهاالجنوبيخصص،إيواناتوالجنوبيالشماليالجانب

حجراتللصحنوالغربيالشرقىالجانبينوعلى.للصلاة

متعددةوهي،الخلاويباسمتعرفالصوفيةلإقامةسكنية

الرئيسية.الواجهةفيالرئيسيالمدخلويقع،الطوابق

شيخوالأميروخانقاه،الجاوليوسنجرسيلاروخانقاه

بنأحمدمسجدبجوارالصليبيةبشارعالواقعةالناصري

العصرفيالقاهرةمدينةخانقاواتوأشهر.طولون

برقوقبنفرجالناصرالسلطانخانقاهالشرحسسيالمملوكي

أجك.المماصحراءبجبانةالواقعة

الدولةعهدإلىالخانقاواتأشهرفتعوداليمنفيأما

شيدهاالتيالأشرفيةالخانقاهأمثلتهاأهمومن.الرسولية

فترجعسوريةفيأماهـ.008عامالرسولالأشرفالملك

أهمهاوم!.المملوكيالعصرإلىهناكالخانقاواتأشهر

جامإلطاووسية،باسمااليومتعرفالتياليونسية،الخانقاه

عامالدوداريونسالأميرمؤسسهابامعماالخانقاهوتحتفظ

.أم383هـ،784

المحاربونالجنودفيهايرابطكانأماكن.الأربطة

القرآنيةالآيةمنالأربطةاسماشتقوقدللجهاد.استعدادا

قوةمناستطعتممالهم)وأعدوا:تعالىقولهفيالكريمة

أيهايا):تعالىتولهوفي6..:الألمال!الخيلرباطومن

لعلكماللهواتقواورابطواوصابروااصبرواآمنواالذين

.002:عمرالىآل!تفلحون

فيهينقطعمأوىالرباطصارالإسلاميةالعصورولتطور

تشادالأربطةوكانت.الحياةزخرفعنبعيداللتعبدالعباد

مأالصحراءفيأكانتلمسواءالحدود،علىأيالثغورفي

بلادفيتقعالإسلاميةالأربطةوأقدمالبحار.ضعواطئعلى

في(الحالية)تولص!إفريقيةبمديسةشيدحيت،العربيالمغرب

ورباطالمنستيررباطالهجريينوالثالثالثانيالقرنين

منيتكونللأربطةالمعماريالتخطيطوكان.سوسة

ومنالمسجد،كتلةالقبليالجانبمنيحفهأوسطصحن

رباطشيد.المرابلإنإقامةحجراتالباقيةالثلاثةالجوانب

م697هـ،أ08عامأعينبنهرثمةتونسفيالمنستير

يحيطمربعةمساحةمنالمعماريالرباطتخطيطويتكون

أبراجزواياهفىالحجر،منشيدكبيرسعورالخارجمنبها

الشكل،أسطوانيةمنارةالرباطويضم.للمراقبةدائرية

جوانبهعلىمربعصحنالداخلمنالرباطعمارةويتوسط

ملاحقأيضاالرباطويضم.طابقينمنمكونةحجرات

.للمياهوصهاريجللخيلالمعدةالإسطبلاتأهمها،عديدة

شيدهالذيسوسةرباطأيضاالتونسيةالأربطةأشهرومن

م.182هـ،602مشةالأغلببنإبراهيمبناللهزيادة

م93ضلعهطوليبلغمربعلناءمنتخطيطهويتكون

دائريةبأبراجودعمتالحجر،منجدرانهوشيدتتقريبا،

علىالرباطأبراجووزت،للمراقبةتستخدم،الشكل

الخارجية.وزواياهأسوارهامتداد

رباطأشهرهاومنالحجاز،فيالأربطةانتشرت

التيالأربطةمننموذجايعدوهو.المنورةبالمدينةالأغوات

مأوىليكونشيدحيث،العسكريةوظيفتهاعنهاتلاشت

نصللرباطالرئيسىالمدخلعلىوكتب.للمتعبدين

المخصوريالمظفريياقوتمؤسممهاسمعلىيحتوي

التوسعاتأعمالبسببالانالرباطهدموقد.المارداني

ضدبإب!.الرسحولمسجدفيالحديثة

اعتنيالتيالعمائرأهممن.الروضاتأوالأضرحة

يدفنكانحيثالختلفة،الإسلاميةالعصورفيبتشييدها

منالجاهأصحابأوالمسلمينمنالفضلأهلفيها

ضريحأولووس!الرسولضريحويعدوالأمراء.السلاولن

عائشةالسيدةحجرةهوأصلاالضريحوكان.الإسلامفي

هذهموقعوكانظ!م!الرسولفيهاتوفيالتيعنهااللهرضي

وفي.الشرقيالجانبمنالمسجدحدودخارجالحجرة

ادتعليههسىالر!للمسجدعبدالملكبنالوليدزيادة

التيالخضراءالقبةأماالمسجد.داخلإلىالمباركةالروضة

المماليك.عصرالضرلثترحإلىتعلو

العباسيالخليفةضريحالإسلامفيخططضريحوأول

بعدانتشرتثم،الصليبيةبقبةيعرفالذيباللهالمستنصر

فيوبخاصةالإسلاميالعالمفيالأضرحةعمارةذلك

الأضرحةأشهرومنومصر.والهندوإيرانالعراق

وضريح،بخارىفيالسامانيإسماعيلضريحالإسلامية

يقعالذيالبخاريالإماموضريحسمرقند،فيتيمورلنك

سمرقند،منكم03بعدعلىصاحبخاجاهقريةفي

صنعاء،فيالزيديةالأئمةومقابربالهند،محلوضربتاج

المماليكسلاطينوأضرحة،مراكشفيالسعدلينومقابر

.هرةبالقا

كالمدارسأخرىدينيةبعمائرتلحقالأضرحةوصارت

الديننورالسلطانضريحأمثلتهاأقدمومنوالمساجد،

التأثيرهذاانتقلثم.أم461هـ،154سوريافيمحمود

فيواسعاانتشاراوانتشرتالأيوبيينعصرفيمصرإلى

بالأضرحةتلحقأصبحتحيث،المماليكسلاطينعهد

وغيرها.وخانقاواتوألحمبلةومدارسمساجد

محلتاجوأفخمهاال!!لاميةالأضرحةأشهرمن

إليهوصلتماقمةيمثلالضريحوهذابالهند.أكرابمدينة

هذاشيدوقدبالهند.المغولىالعصرفىالعمارةفنون
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أم631أهـ،410سنةجهانشاهالسلطانالضريح

منقمةتصميمهويعتبرمحل،كتازلزوجتهضريحاليكون

الزخرفى.والأسلوبالمعماريالتخطيطناحية

لهاالتيالعمائرمنالمائيةالمنشاتتعد.المائيةالمنشات

قبلمنتبنىكانتلكونهاالدينيةبالعمائرمباشرةصلة

فىوطمعالثوابهوكسبااللهوجهابتغاءالناسمنالقادرين

شعائرهوتعتمد،الطهارةدينوالإسلام.سبحانهمغفرته

بناءعلىالمسلمونحرصولذا،أساسيبشكلالماءعلى

الآثارفيرائعةنماذجمنهابقيتالتيالمنشاتهذه

والقناطروالابار،والحماماتالأسبلةأهمهامن،الإسلامية

وغيرها،المياهتخزينوبركالدوابوأحواضوالسقايات

فيللإنفاقوحبهمالمسلمينعظمةعلىيشهدمماالكثير

الأسبلةأشهرومن.الناستنفعالتيوالأعمالالبروجوه

السلطانأسبلةمجموعةالإسلامىالعالمفيوالسقايات

باشاعليمحمدوأسبلةوالحجاز،والقاهرةبالقدسقاشباي

بتركيا.إسطنبولفيأحمدالسلطانوسبيل،بالقاهرة

الملكشيدهاالتيفتلكالحجازفيالأسبلةأشهرأما

مكةلينالوا!الحجاجطريقعلىسعودآلعبدالعزيز

أشقتمروسبيل،بزةساحةسبيليوجدسورياوفي.وجدة

السبيلشيدوقد،بحلبالسكاكينيجامعأمامالواقع

قبلمنتأسيسهبتاريخيحتفظومازالالمنقوشبالحجر

جرتوقدام(.371هـ)773سنةاشقتمرالسلطان

وكانت.الاطفاللتعليمكتابالسبيلفوقيبنىأنالعادة

فيتبنىكانتالتيالصهاريجطريقعنبالماءتزودالأسبلة

السبيل.كتلةأسفل

وهي،الحماماتبالماءصلةلهاالتيالمنشآتومن

نظراالإسلاميةالعصورمختلففيالمهمةالأبنيةمن

تخططهافييراعىوكان.والنظافةالتطهرفيلأهميتها

منتدريجياينتقلأنللمستحمتتيحبحيثتصممأن

ومن.بأذىيصابللاحتىالباردالجوإلىالحارالجو

حماموأقدمهاقائمةمازالتالتيالحماماتأشهر

شرقىباديةفيالواقعانعمرهقصيروحمامالصرح

أما.الأمويالعصرإلىتارلإنشائهماويعود،الأردن

ومنالمماليكعصرإلىيعودحماماتهافأشهرالقاهرة

سورياوفيالمؤيد.السلطانوحمامبشتاكحمامأمثلتها

حلب.بمدينةيقعالذيبزةحماميوجد

الرملة،بئرالمائيةبالمنشآتصلةلهاالتيالمبانيومن

بعدالإسلاميةالاثارفيالمائيةالاثارأشهرمنتعدوهي

هارونالعباسيالخليفةشيدهاوقد،بالقاهرةالنيلمقياس

تأسيسهانقم!علىمحفورااسمهمازالالذيالرشميد

سطهـحتحتمحفورةوالبئر.م788هـ،أ72عامفيالمؤرخ

منبطقةالمغطاةبالحجارةجدرانهاوكسيتالأرض

الشرقمنتمتدقويةساندةحوائطبالبئرويوجد.الملاط

بئروتعد.الجنوبإلىالشمالمنتمتدوأخرى،الغربإلى

عهدإلىتاريخهايعودالتيالمائيةالاثارمنيوسف

صلاحالسلطانشيدهاالتيالجبلبقلعةوتقع،الأيوبيين

بعمقالصخرفيالبئرحفرتوقد.بالقاهرةالأيوبيالدين

بهاءالوزيرحفرهاعلىوأشرفم،08منأكثريتجاوز

علىالبئرعمقمنيستخرجالماءوكان،قراقوشالدين

مرحلتين.

الاثارفيالمائيةألاثارأشهرمنالنيلمقياسيعد

والمقياس.القاهرةبمدينةالروضةبجزيرةويقع،الإسلامية

بحضارةالصلةالوثيقةالمعماريةالمبانيمنيعدعموما

نهرفيالمياهمناسيبخلالهمنتحددكانتإذمصربم

وجبايةالزراعةبمواسمالمباشرةلعلاقتهاوذلك،النيل

العباسيالخليفةمنبأمرالنيلمقياسشيدوقد.الخراج

ثالثيعدوهو.م861هـ،247عامالاروعلىالمتوكل

الإسلامي.العصرفيمصرفىمقياس

المائية،بالمنشآتأيضاصلةلهاالتيالمبانىمنوالقناطر

مثلبناءوكان،كبيرةبعنايةالمسلمينمنحطتحيث

بغرضتبنىكانتسظكبيرةنفقاتتحطلبالمبانيهذه

إلىتفتقرمناطقإلىوتوصيلهبعيدةأماكنمنالماءحمل

الاثارفيالقناطرهذهمنشيدماأشمهرومنالماء.وجود

شيدهاالتيطولونبنأحمدقناطروأقدمهاالإسلامية

التاسع،الهجريالثالثالقرنفيبالقاهرةالبعساتينبمنطقة

المنصوريعقوبالخليفةشيدالأقصىالمغربوفي.الميلادي

ميلاعشراثنيمنأكثرإلىتمتدكانتقناطرالموحدي

المشهورةالقناطرومن.الفتحرباطمدينةإلىالماءلتحمل

بالقناطرعليمحمدقناطروالهندسيالإنشائىبفنهاأيضا

الخيرية.

صلةلهاالتيالمبانيمنالدوابأحواضتعدكما

لشربالماءتوفيرأجلمنشيدتوقدبالماء.وثيقة

بهأوصىالذيبالحيوانكبيرةرحمةهذاوفي.الدواب

رسولناوكذلك،الكريمكتابهفيوتعالىلممبحانهالله

أحواضأشهرومن.الشريفةأحاديثهفيعديطالكريم

السلطانبناهاالتىتلك،الإسلاميةالاثارفيالدواب

فيبالقاهرةالمماليكبصحراءمدرستهبجوارقاشباي

شيدالأقصىالمغربوفي.ام478هـ،883عام

سقايةالرباطبمدينةالموحديالمنصوريعقوبالخليفة

.الدوابلشرب

فيالأولىحماةمدينةفتعتبر)السواقي(النواعيرأما

نهرضفافعلىالموزعةنواعيرهابكثرةالمشهورةالعالم

العمل،وقيداليومقائمامنهاكبيرعددومازال،العاصي

البيوتلخدمةالأحياءإلىالمياهتوصللمأنهاغير
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يرعلىاليوممقصورةوأصبحتوالمساجد،والحمامات

البساتين.

صلةلهاالتيالمبانيمنفهى)الفسقيات(المواجلأما

ومن.المياهفيهاتجمعحسبيرةصهاريجوهيالمائيةبالمنشات

بتونسالأغالبةمواجلالإسلاميةالاثارفيالمواجلأشهر

كانتكبيرصهريجوممطاللأغالبة،عهدفيشميدتالتي

.القيروانأهلمنهليشربالأمطارمياهفيهتتجمع

المدنيةالمنشات

الطالغذاتالإسلاميةالعمائرمنالمدنيةالمنشآتتعتبر

الرعايةومبانىالتجارةبينوظائفهاتختلفالتيالمدني

فىآثارهاوبقيت،المنشآتهذهتعددتوقد.الاجتماعية

العمائرهذهمنبقيومما،الإسلاميةالأقطارمنكثير

والبيمارستاناتوالوكالاتالحاناتمنكبيرةمجموعة

أهمهاومنوغيرها.والدروبوالطرقوالدوروالقصور

والفنادقوالخاناتالوكالات:تضموهيالتجاريةالمباني

أنهاوهيواحدةوظيفةتؤديوجميعها.والقيساريات

وأالمدنداخلفيسواءوالقوافلوالمسافرينالتجارمآوي

فناءمنمنهالكلالمعماريالتخطجطيتكونخارجها.

طوابقعدةمنمبانبهتحفمكشوفأوسطداخلي

الداخل.منالفناءأضلاعحولتلتفحجراتأسفلها

فىالمقيم!تبضائعوخزنلعرضالحجراتهذهوتستغل

وتمتاز.الإقامةغر!السفلىالطابقويعلو،المنشآتهذه

بأبراجالمدعمةالعاليةوأسوارهاالمتينةبمبانيهاالمنشاتتلك

الخزونةالبضائععلىللحفاظوذلك،الضخمةومداخلها

بها.المعروضةأو

فيظهورهبدأالخانطرازأنالمرجحمن.الخانمات

وسوريا.الصغرىوآسيامصرإلىمنهاوانتقل.إيران

خانالإسلاميالعالمفيالخاناتأشهرومن

الأخيضربينالطريقمنتصففييقعوهو.عطشان

بناءعصرإلىعطشانخانبناءيرجعوربما،والكوفة

ويتكون.م778اهـ،61عامإلىأي،نفسهالأخيضر

يبلطولمردغمنعطشانلخانالمعماريالتخطيط

مدعمةضخمةأسوارالخارجمنبهتحيطم،25ضلعه

منوالخان.الشمالىالجانبفيالمدخلويقع،بأبراج

وتدل،المعماريةأجزائهمعظماندثرتقدالداخل

أسطوانية.نصفبأقبيةسقفتأنهاعلىالباقيةالحجرات

قونيهالسلطانخانالصغرىآسيافيالخاناتأشهرومن

علاءالسلطانشميده-خانسلطانهناكعليهويطلق

خانهذاالدينولعلاء.ام232هـ،063الأولكيكياد

الخاناتومن.سيواسفيقيصريةمدينةفىاخر

علىيقعوهو،خانخاتونالصغرىاسيافىالسلجوقية

خاتونخانشيدوقد.وتوقاتأماسيامدينةبينالطريق

سوريافيالخاناتأشهرومن.أم238هـ،636عام

نائبجقمقالدينسيفالأميرإلىنسبة،جقمقخان

خانوهـ،824هـو822عاميبينبدمشقاسملطنة

بدمشقأم561هـ،969عامشيدالذيباشا،رستم

أشهرفيعرفالقاهرةفيأما.المنصوريةسوقوسطفى

المملوكيالأميرشيدهالذيالخليلىخانباسمخاناتها

عشرالرابع،الهجريالثامنالقرنفىالخليليجهاركس

العادياتبتجارةالانالخليليخانويشتهر،الميلادي

الغوريالسلطانأعادوقد.الدقيقةالعربيةوالمصوغات

عشرالسادس،الهجريالعاشرالقرنأوائلفيبناءه

السلطا!وكالةالقاهرةوكالاتأشهرومن.الميلادي

الأزهر،بحيتقعوهىأم،405هـ،909الغوري

لعمارةالتقليديالتخطجطيتبعالمعماريوتصميمها

تحيطأوسطداخليفناءمنالوكالةتت!صنحيث،الخان

علىيشتملمنهاالسفلي،الطوابقمتعددةمبانبه

واحد.مدخلوللوكالة.حجرات

حيثالمهمةالمدنيةالمنشآتبينمنالبيمارس!انات

الاستشفاءعلىوحث،الأبدانبصحةالإسلامعنى

حرصأنذلكمظاهرمنوكان.الأمراضومعالجة

والعناية)المستشفيات(البيمارستاناتإنشاءعلىالمسلمون

وتأمينيةطبيةوأدواتأطباءمنيلزمهامابكلبتزويدها

المسلمونعليهاأوقف.المرضىخدمةفيلاستمرارها

بينومن.الإنفاقمصادرتوفيرأجلمنالكثيرةوقافالأ

بيمارستانالإسلامىالعالمفيالبيمارستاناتأشهر

عامبنيالذيالقاهرةبمدينةقلاوونالمنصورالسلطان

فىقلاوونالسلطانوظفوقد.ام285هـ،684

الصيادلةوكذلك،جمئالتخصصاتفيأطباءبيمارستانه

بالأثاثالبيمارمشانعمارةوزود،والسعاةوالممرضيمات

أشمهرومن.المرضىلعلاجاللازمةوالأدويةوالأدوات

ثميدهالذيالنوريبيمارستانسوريابيمارستانات

السادسالقرنفيدمشقفيمحمودالديننورالسلطان

نوراسملطانشيدكما،الميلاديعشرالثاني،الهجري

عمارةخططتوقد.حلببمدينةأخربيمارستاناالدين

وأربعمتقابلةإيواناتوأربعةأوسطصحنمنالبيمارستان

جميعهاوغطيتالبناء،أركانفيموزعةرئيسيةقاعات

)تركيا(الصغرىآسيافىالبيمارستاناتأشهرومن.بأقبية

منيعدالذيسيواسبيمارستانالسلجوقيالعصرفى

شيدهوقد،الأناضولمنطقةفيالبيمارستاناتأكبر

هـ،416عامالأولكايكاوسالدينعزالسلطان

علىالمنقوشةالأثريةالكتابةذلكعلىتنصكما،أم172

الرئيسي.المدخل
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الطرق!اصلا!المسلمونعنى.والدروبالطرق

تصلالتيتلكوبخاصة،المدنبينتربطالتيوالدروب

وذلك،والمدينةمكةالمقدستينبالمديختينالإسلاميةالأقطار

الإسلاميةالاثارأهمومن.الحجاجعلىالتيسيربابمن

كانطريقوهوربيدة،دربالعربيةالجزيرةفىالمدنية

وقد.المكرمةمكةإلىالعراقمنالقادمونالحجاجيسلكه

هارونالعباسيالخليفةزوجزبيدةالسيدةبتمهيدهعنيت

علىأنشاتوقد.الحجسبلتيسيرأجلمنوذلكالرشيد،

لخدمةاللازمةبالمرافقزودتهامنازلالطريقامتداد

كمامنزلأ،خمسيننحوالمنازلهذهبلغتوقد.المسافرين

،التجارةسبلتيسيرفىأهميةأيضاالطريقلهذاكانت

.امتدادهعلىالواقعةالعمرانيةالمواقعبعضازدهاروفي

فإنالمساجد،بناءحركةجانبإلىوالدور.القصور

والدورالعديدةكالقصورأخرىمعماريةمشروعاتهناك

ولمالإسلاميةالأمصارفيالمسلمينأيديعلىشيدتالتى

هذهمثلإنحيث،الدينيةللعمائركتبكماالبقاءلهايكتب

والاندثارالزوالإلىأدعىالمدنداخلتقعالتيالمدنيةالعمائر

الاثارفيالقصورأشهرومن.الباديةفيتبنىالتيالقصورمن

كشفالتيوالعباسيةالأمويةالقصورمجموعةالإسلامية

قصر:وأشهرها،الشامبباديةصحراءفيمؤخراعنها

العاشق.وقصرالحاقاني،الجوسقوقصرالأخيفر،

القصوروأشوبأعظمتحتفظزالتفماالأندلسأما

بمدينةيقعالذيالحمراءقصرأشهرهاومن،الإسلامية

عمائرمجموعةمنالمعماريتخطيطهويتكون،غرناطة

أبوالسلطانبدأهامتتابعةمراحلعلىشيدتمستقلة

هـ،733عامالأحمربنيمنالأوليوسفالحجاج

الشريعةبابالمعماريةالقصروحداتأهمومن.ام333

السباعوبهوقمارشوبرجالبرطلوقصرالعدلوباب

وتتميز.السباعوقصرالعريفجنةوقصرالسفراءوقاعة

والقبابالمفصصةوالعقودالرشيقةبالأعمدةغرناطةقصور

الجمالونية.والأسطحالمقرنصة

العسكريةالمنشات

والجهادالمعتدينومدافعةالقوةإعدادعلىالإسلامحرص

أربطةمنالدفاعيةالاستحكاماتببناءوذلك،اللهسبيلفي

زودتوقد.محصنةومداخلوأبراجوأسواروحصونوقلاع

.الدفاععمليةعلىتعينالتىالدفاعيةبالعناصرالعمائرتلك

والسقاطات)المزاغل(السهامةفتحاتالعناصرتلكأهمومن

علىالمنصهرةالساخنةوالموادالزيوترميفيتستخدمالتي

والأبواب،الخنادق:أيضاالدفاعيةالعناصرومن.المهاجمين

قلعةالإسلاميةالآثارفيالقلاعأشهرومن.الزلاقةالحديدية

وقلعةدلهيفيالحمراءوقلعةبالقاهرةالجبلوقلعةحلب

بنيوقلعةبغرناطةالحمراءوقلعةأكرافيسكريفاتحبور

بالجزائر.حماد

أبنيتهاوتعود،مرتفعةصخريةهضبةفوقتقع.حلبقلعة

خندقحلبولقلعة،والمملوكيالأيوبيالعصرينإلىالحالية

شيدتالتىالصخريةالهضبةوتمتازتقريبا.م26عرضهواسمع

أسفلمنتنت!،منحوتسطحذاتبأنهاالقلعةعليها

أرقىمنتعدالتيالحصينةبمداخلهاالقلعةتمتازكما،بالخندق

يقعأماميبرجمنالقلعةوتتألف،التحصينفنإليهوصلما

يصلالسطحعلىيقعضخم،خلفيوبرجالخندقمقدمةفي

علىمفتوحةابوابعدةالخلفىوللبرج.مائلجسربينهما

الداخلمنوالقلعة.المهاجمينحركةلتعوقمتعددةمحاور

وحماماتوقصورأسواقعلىتحتويإذمستقلةمدينةتمثل

ومساجد.وصهاريجسكنيةودور

السلطانشيدهاوقد،القاهرةبمدينةتقع.الجبلقلعة

بقلعةواشتهرت.أم217هـ،461سنةالأيوبيالدينصلاح

شيدتوأبراجضخمةأسوارالجبلولقلعة.الدينصلاح

منالقلعةوتتكون،المقطمجبلمنالمقطوعةبالأحجار

المقرتمثلوالجنوبية،الحصنتمثلمنهاالشمالية:مساحتين

الأبراجمنبعددمحاطوالحصن.الحصنلصاحبالسكني

القلعة،أبراجأضخمومنوأشكالها.تصميماتهافيالختلفة

عدةالجبلولقلعة.العادلالسلطانقبلمنشيدتالتيتلك

ومنالمطار،وبابالعرافةوبابالمدرجالباباهمها،أبوأب

كيركيلان.وبرجوالحدادوالرملةالمبلطبرجالقلعةأبراجأشهر

يوسفبئرأهمها،مبانعدةتوجدالقلعةمناسمكنيوبالجزء

باشاسليمانوجامعقلاوونبنمحمدالناصروجامعالحلزونية

علىمحمدوجامعكتخداأحمدوجامع(الجبلسارية)سيدي

الشرطة.ومتحفالحربيوالمتحف،المحفوظاتودارباشا،

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العاصبنعمرومسحدالإسلاميةالخطوطاتمحلتاج

تاريخمصر،المنورةالمدينةالأمويالجامع

المكرمةمكةالمسحدالحضارة

الجزيرةفيالأثريةالمواقعالأقصىالمسجدالإسلاميةالعمارة

العربية

الموضوعصرعنا

الدينيةالمنشآت-1

المساجد-أ

الإسلاميةالمدارس-ب

نقاواتلحاا-ج

المدنيةالمنشآت-2

الحانات-أ

البيمارستانات-ب

العسكريةالمنشآت-3

حلبقلعة-أ

ربطةلأا-د

الروضاتأوالأضرحةهـ-

المائيةالمنشآت-و

والدروبالطرق-خ

رووالدالقصور-د

الجبلقلعة-ب
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حياةعلىشواهدعليهايعثرونالتيالأشياءويعدولى.الأمي!!كالمحقق!!يبحتورإنهم.غابرةإنسانيةحفاراتآثارعنينقبونالآثاريون

.الصورةفيمبيرهوكماالسنينلآلال!تعودقطعص!ال!صثمصتموقدمستحدميها.

الاثارعلم

لخلفاتالعدميةالدراسةالآثارعدم.عكلمر،الاق

حياةالاثاريونويتحرى.الماضيةالإنسانيةالحضارة

تلكوتشملىمخلفاتها.بدراسةوذلك،القديمةالشعوب

والادوات،الفنيةوالقطعالمباني:مثلأشياءالخلفات

،مثيرةباكتشافاتالاثارعلماءيقوموقد.والخزفوالعظام

فخمامعبدبقاياأو،الذهبيةبالحلىيغصقبراكتشافمثل

منقليلكتشافافإنذلكومع.الأدغالوسطفي

يزيحربما،المتفحمةالحبوبمنبذورأوالحجريةالادوات

تلكحياةمنكثيرةجوانبعنأفضلبشكلالستار

الناسكانالتيالأكلأنواعواكتشاف.الشعوب

بينالشبهأوجهندركيجعلنا،الغابرةالأزمنةفييتناولونها

الاثار،عالميكتشفهوما.الحاليةوحياتناالقومأولئكحياة

رسمفييسهم،بالحبوبوانتهاءالكبيرةالصروحمنبدءا

القديمة.المجتمعاتفيالحياةمعالمعنصورة

علىالمساعدالوحيدالسبيلهوالاثاريالبحثإن

قبلوجدتالتيالمجتمعاتفىالحياةأوجهاستنطاق

نأكما.تقريباعامآلافخمسةمنذالكتابةاختراع

معلوماتناإغناءفىمهمارافدايشكلنفسهالاثاريالبحق



187علمر،لآثاا

عامالطينمنالمصنوعةالقطعهدهعلىعثر.المصنوعةالمعثوراتمنمذهلةمجموعةمنوحيلا،جنودايمثلالطبيعيبالحجمتماثيلمنجيش

الميلاد.قبلالثالثالقرنفىالصيرحكمالديهوانجدي،شىمقبرةقربام749

ويعد.مكتوبةسجلاتتركتالتيالقديمةالمجتمعاتعن

الأنثروبولوجيامنفرعا،الأمريكيةالقارةفىألاثارعلم

الفكريوتراثهالبشريالجنسدراسةوهي(؟الإنسان)علم

يرتبطهذاعملهمأنأوروبافيالآثارعلماءويرى.والمادي

عنيختلفالآثارعلمأنغير،التاريخبميدانوثيقاارتباطا

رئيسيةبصورة،يدرسونالمؤرخينأنجهةمنالتاريخعلم

المكتوبة.السجلاتإلىاستناداالشعوبمسيرة

تطورتالتيالكيفيةمعرفةإلىالاثارعلماءيتطلع

حدثاللذينوالزمانالمكانمعرفةوإلى،الحضاراتبها

مثال،المحتلةبفلسطيرقيساريةمديسةفياكتشفرومانىحمام

فإنللمعثوراتبالنسبةالحالعليههولماوخلافا.الأثريةللظاهرة

هيئتها.تغيردونمواقعهاعنفصلهايمكنلاال!هواهر

شأنشأنهم-هؤلاءيبحثوكذلكالتطور.هذافيهما

التغيراتأسبابعن-الاجتماعيةالعلومدارسي

يتوقفون،القديمالعالمفيالناسجعلتالتيالأساسية

اثاريونويطور.الزراعةإلىويتحولون-مثلا-الصيدعن

لبناءبالناسحدتالتيبالأسبابتتعلقنظرياتاخرون

يبحثذلكإلىوبالإضافة.التجاريةالطرقوإقامةالمدن

لمسقوطوراءالكامنةالأسبابعنالاثارعلماءبعض

الوسطى،أمريكافىالماياكحضارة،السابقةالمدنيات

أوروبا.فيالرومانوحضارة

الطبيعيةالمعثوراتضمنالصورةمقدمةفيتشاهدالتىالحوتعظام

الطبيعيةالمعتوراتوهذهكندا.فىأثريةمواقعفىعليهاعثرالتى

فيه.عاشتالذيبالمحيطالقديمةالمجتمعاتعلاقةتكشف!
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الاثارعلماءيدرسماذا

فهمعلىيساعدهمأنيمكندليلأيالآثاريونيدرس

الأدلةوتتراوح.القديمةالأزمنةفىعاشواالذينالناسحياة

،الحجارة)قطع(فلقمنوقلة،كبيرةمدينةبقايابينالأثرية

منذالحجريةالأدواتيصنعونكانواالذينأحدتركهاالتى

.بعيدةأزمان

هي:الأثريللدليلالأساسيةالثلاثةالأنواعإن

المعثورات3-الظواهر2-المصنوعةالمعثورات-أ

تلكفهي،المصنوعةالمعثوراتإلىبالنسبةأما.الطبيعية

إلىمكانمنتنقلأنويم!شالإنسانصنعهاالتىالمواد

علىتشتملوهىمظهرها.علىتغييرإحداثدونآخر

تشتمل-أنيمكنكماوالخرز.والقدورالنصالمثلمواد

الألوأحعلى-مكتوبتاريخذيمجتمعإلىبالنسبة

فتتألصالظواهرأما.م!ضوبةأخرىسجلاتوعلىالطينية

ومنشآت،الريوقنواتوالمقابرالبيوتمن،رئيسيةبصورة

وخلافا.القديمةالشعوبببنائهاقامت،أخرىعديدة

دونمحيطها،عنالظواهرفصليمكنلافإنه،للأدوات

فهى،الطبيعيةالمعثوراتأماشكلها.فىتغييريحدثأن

الأدواتمعجنبإلىجنباتوجدالتيالطبيعيةالمواد

فيالناستفاعلطريقةالمعثوراتهذهوتكشفوالظواهر.

الطبيعيةالمعثوراتوتشتمل.محيطهممعالقديمةالعصور

.الحيواناتوعظامالبذورعلى-المثالسبيلعلى-

أسسمالأثريالدليليضمالذيالمكانعلىويطلق

موقعاشغلواالذينالناسسلوكولفهم.الأتريالموقع

المصنوعةالأدواتبينأمحلاقاتادراسةمنلابدأثريا،

ذلكفياكتشفتالتى،الطبيعيةوالمعثوراتوالظوأهر

قربحجريةرماحرؤوساكتشاففمثلا.الأثريالموقع

نيوولايةفىماموقعفيالمنقرضةالجواميصمننوععظام

كانت،المبكرةالبشريةالجماعاتتلكأنيبنمكسيكو،

المنطقة.تلكفيالجواميستصطاد

المعلوماتالاثارعلماءيجمعكيف

لجمعخاصةووسائلتقنياتالاثارعلماءيستخدم

بسجلاتويحتفظونومنهجئا،دقيقاجمعاالاثاريالدليل

المفصلالاثاريالتنقيبلأن،الأثريةالمعثوراتعنتفصيلية

البحث.موضعالأثريةالبقايالمجلف

الأولى،الخطوةهوالأثريالموقعتحديد.الموقعتحديد

المواقعتكونوربمابها.القيامالاثارعالمعلىيجبالتي

تحتتكونقدكما،الأرضسطحفوقموجودةالأثرية

تحتالموجودةالمواقعوتشتملالماء.تحتأو،الأرضسطح

نتيجةالمياهغمرتهابأكملهامدنأو،غارقةسفنعلىالماء

الماء.مستوىعلىأوالأرضسطحعلىطرأتتغيرات

أمكننقد.متوتعةتك!موابلمصالكشصييسرالجويالتصوير

والموقعأيرلندا.ليميثمقاطعةفيسلتى!لكيبماءعنالكشم!

..مق!شة0002لحوإلىيرحعتارا،واسمه

لأنها،بسهولةالأثريةالموا!بعضتحديديتموقد

خلالمنأثرهاتعقبيمكنأو،المجردةبالعينتشاهد

وأ،القديمةالقصصفيعنهاوردتالتىالأوصاف

المواقعهذهمثلوتشمل.الأخرىالتاريخيةالسجلات

وهناك.اليونانفىالقديمةأشناومدينةمصر،فيالأهرامات

أناس-الصدفةبمحض-اكتشفهاوضوحااقل،أثريةمواقع

ما049سنةأطفالأربعةاكتشففمثلا،آثاريينغير

أثناءوذلكفرنسا،منالغربىالجنوبفيلاسو،كهف

رسومالكهفهذافىووجدت.كلبهمعنبحثهم

بالعديدالآثارعلماءوقام.التاريخعقبلماإلىتعودجدارية

امتدادوعلىكللدونوبحثوا،المهمةالاكتشافاتمن

بهذه.المواقعمنمانوعأومعينموقععن،طويلةسنوات

فيكارتر،هواردالإنجليزيالاثارعالماكتشفالطريقة

الملكيخصالذيبالكنوزالمليءالقبرام!22عام

.آمونعنختوتالقديمالمصري

المواقععلىللعثورمناهكلل!يةالاثارعلماءيستخدم

الموا!جميعلاكتشافالتقليديةالطريقةوكانت.الأثرية

علىسيراالمسحخلالمنتتمما،منطقةفىالأثرية

هذهيستخدمونعندما-الآثاريونوكان.الأقدام

معينة،بمسافاتبعضعنبعضهميتباعد-الطريقة

عنيبحثفردكلوكان.مرسومةاتجاهاتفيويسيرون

الاثاريونويستخدم.الأمامإلىسائروهو،الآثاريالدليل

تضمالتى،المنطقةتمييزفييرغبونعندماالطريقةهذه

المواقع.هذهمثلفيهايوجدلاالتيتلكعنأثريةمواقع

المواقعأنمنللتأكد،الطريقةهذهاستخداميم!ضهمفمثلا
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فيوليمي!التلالقممفيموجودةمعينةلمنطقةالأثرية

.الوديان

كشفعلىللمساعدةعلميةطرقاالاثارعلماءويتبع

،الجويفالتصوير.السطحتحتالموجودةالاثريةالمواقع

إلىبدورهاتشيرالتىالنباتاتنموفياختلافاتيظهرمثلا،

قدالحقلمنبقعةفيالأطولفالنباتات.آثاريدليلوجود

النباتاتأما.للريقناةفوقأو،قديمقبرفوقمزروعةتكون

تكونفقد،الحقلمنأخرىبقعةفىالموجودةالأقصر

طريق.أوقديمةعمارةفوقضحلةأرضفىمزروعة

إذامالمعرفة،معدنيةكواشفتستخدمذلكإلىوبالإضافة

علىالأرضفيدفنتأنسبق،معدنيةأدواتهناككانت

اسم.08علىيزيدلاعمق

يقومالتىالدراسةمراحلمنمرحلةأول.الموقعمسح

فيسجل.الموقعهذاوصفهيما،لموقعالاثاريونبها

الدليلونوع،الموقعمكانحولتفصيليةملاحظاتهؤلاء

لهذاصورايلتقطونكما.سطحهعلىالشاخصالاثاري

الموقع.

التيالأثريةالمواقعلمعظمخرائطبرسمالاثاريونويقوم

أهميةعلىالمرسومةالحريطةنوعويعتمداكتشافها.يتم

المتوأفرين.والمالالوقتومقدارالدراسةوأهدافالموقع

خرائطرسمإلى-الأحيانبعضفى-هؤلاءويعمد

وأبالخطواتسواءالأبعاد،قياسعمليةتتمأنبعدمبسطة

،أخرىحالاتفيوتستخدم.القياسشريطباستخدام

خرائطولرسم،بعنايةالأثريالموقعلمسحخاصةأدوات

له.تفصيلية

الملتقطاتبعضالعلماءيجمعالخريطةرسموبعد

بتقسيميقومونثم.الأثريالموقعسطحعلىالموجودة

.حدةعلىمربعكلودرأسة،صغيرةمربعاتإلىالسطح

وجدتالتيالمواضعالحريطةعلىيسجلونذلكوبعد

الملتقطاتأماكنلناتقدمأنويمكن.الأدواتفيها

الموقع.استخداموكيفيةزمانعنمعلوماتالسطحية

الموادعنبحثابحذرالآثاريونينقب.الموقعتنقيب

طريقةوتعتمد،الآثاريبالتنقيبتدعىعمليةفىالمدفونة

للآثاريينيمكنفمثلا.الموقعنوععلىجزئياالاثاريالتنقيب

والبقعةالكهفأرضيةيقسمواأن،كهففييعملونالذين

ومن.صغيرةمربعاتشكلعلىوحداتإلىأمامهالموجودة

الاثاريون،يحفروقدانفراد.علىوحدةكلفيينقبونثم

ومن،الرصيفأمامخندئامعبد،رصيففييعملونالذين

المواقعوفى.للرصيفالمجاورةالأرضنحوالخندقيمدونثم

كما،الموقعمنمعينةأجزاءفىالتنقيبحصريمكنالكبيرة

التنقيبمنهجالأغلبفيتقررأخرىاعتباراتهناكأن

الموقع.وتربةالمناخمثل،الاثاري

المعتوراتنتائجبتقويمالخاصالإجراءيعجلأنيستطيعالحاسوب

كادلمعثوراتالحاسوبقديمهانتائجالصورةوفي.والطيعيةالمصنوعة

درا!شها.ع!يعكف!الذيالفريقاكتشفهاقد

أعلاهالصورةفيالآثاريونيقوم.الاثاريمهامأهمأحدالمعثوراتفرز

إلىواعادتهابعضهاترميمأملعلىألوانهاحمسبزجاجيةقطعبفرز

الأصلية.نيتهاآشكل

!

!ير!تركأ

+

!لا!-

كأءع؟

-

3

لا

*
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بينالحفرياتفىتستخدمالتيالأدواتوتتباين

الصغيرةوالمحافيرالأخرىالثقيلةوالالياتالجرارات

التربةبغربلةالاثارييقومالحالاتبعضوفي.والفرش

وفي.الصغيرةالمعثوراتعلىللحصولسلكبغربال

لاكتشافالختبر،فيالتربةبتحليليقومأخرىحالات

عننتجت،كيميائيةتحولاتأيةأواللقاحوحبوبالبذور

البشرية.الخلفات

يعملونالذينالاثاريونيستخدمالماء.تحتالعمل

الأرضي.الاثارعلممناقتباسهاتم،عديدةطرقاالماءتحت

المعالمصافيةمياهفوق،الجويالتصويريكشفوقد

الم!حا!متخدامويساعد.مغمورةمدنأولموانئالرئيسية

علىالصوتيةالموجاتعلىيعتمدالذي،السوناري

،الغواصونويستخدمالماء.تحتالمغمورةالموادكش!

المعدنية.الموادب!صشفخاصةمعدنيةكشفأجهزةأيضا

وأ،الغواصاتمنللمواقعالتصويريةالخرائطرلممماويمكن

الماء.تحتللتصويرآلاتيحملونالذينالغواصينقبلمن

حجرأتداخلوهمالماء،تحتمواقعفيالاثاريونويعمل

وتستخدمالماء.تحتللعملوصالحة،للضغطعازلة

بغيةالأرضسطحإلىالكبيرةالمعثوراتلر!البالونات

أكثر.ودقةأوسعبصورةدراستها

علماءيقوم.بهوالاحتفاظالآثاريالدليلتسجيل

يجدونها.التيالمعثوراتوإحصاءوتصويربوصفالاثار

لأنواعهاوفقامجموعاتإلىبتصنيفهايقومونثم

تسمىالتي،الفخاريةبالقطعيحتفظفمتلاومواقعها.

وحداتمنوحدةكلمنالحزفية،الكسرأوالفلقأحيانا

ثم،منفصلةمجموعاتفيفيها،طبقةكلومن،التنقيب

المعلوماتعليهاوتدونلتنظف،الميدانىالختبرإلىتنقل

منها.جاءتالتيوالطبقةبالوحدةالخاصة

الميداني،الختبرفى،فائقةعنايةتبذلأنويجب

كالمعدنموادمنالمصنوعةالأشياءعلىللمحافظة

دونالمعدنيةالأشياءعنالصدأإزالةيجبفمثلا.والخشب

الموادأماسطحها.فيتخريبأيإلىذلكيؤديأن

عندماشكلهاتفقدأوتتشققفقدبالماء،المشبعةالخشبية

حينإلىرطبةبهاالاحتفاظيجبولذلكللهواء،تتعرض

من،المرممونعليهميطلقالذين،الاختصاصيونيتمكن

صيانتها.

الأثريةالمعثوراتالاثارعلماءيفسركيف

الدليلتفسيرفيأسامميةخطواتثلاثالآثاريونيتبع

التأريخ2-التصنيف-أ:وهىعليهيعثرونالذي

والتحليل.الدراسة3

الأثرية،المعثوراتتفسيرالاثارلعلماءيمكن.التصنيف

ومكانا.زماناالأدواتانتشارأنماطمعرفةاستطاعواماإذا

تصنيفأولآعليهميجبالأنماطهذهإلىوللوصول

معثوراتمجموعةكلتحويمجموعاتفيالأدوات

النوعيهما:للتصنيفايلأساسيانوالنظامان.متشابهة

(.الوزي)التتابعوالتتابعي

مجموعاتضمنالموادتصنف.النوعيالتصنيف

كلوتدعى.ووظائفهاصنعها،وطرقأشكالها،حسب

جميعتمثلفمثلانوعا.المعثوراتهذهمنمجموعة

نوعاواحدموقعفيعليهايعثرالتيالمتشابهةالخزفيةالقدور

قدالماءتحتموقع

السفنبضائم!يحوي

هذهمثلأضمت.الغارقة

المعرفةمنالمزيدالمضائع

اليوناليةالحفع!

يستحدم.والرومالية

يىلذالآثاراءعلما

شواطئعنبعيدايعملون

تفريغحهارأمشراليا

المعدنيةالقطعلا!شخراج

الصعيرةالاشياءوبعض

.الأعماقمن
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التسلسلاأسلوبالاثارعلماءيستحدمللفخارالطرزيالتتابع

طرأتالتيالتغيراتي!هرمتسلسلبشكل

بالمكسيك.تيهواكانوادئنلي

معيننوعمنشىءأيترتيبيتمإد.الحضاريالتطورلتوضيحلزمنى

الفخاريةالأوانىصنعتطورعلىمتالأهاونجد.الزمنبمرورالوازعلى

ام078005-م078-أق.م05اق.م05-0001ق.م0091-0001ق.م0091-0285

آخرموقعمنمتشابهةأخرىقدورتمثلحينفيواحدا،

اخر.نوغا

ذاتالموادترتب(.الطرزي)اللتابعاللتابعيالتصنيف

الطراز.فيالتغيراتتعكسسلسلةفىكلهاالواحدالنوع

مرورمعتدريجياحصلتقدتكونأنإماالتغيراتوهذه

.أخرىمناطقفىمنطقةحضارةانتشارنتيجةأو،الزمن

المادةلتحديدالموادعمرمعرفةيجبكثيرةحالاتوفى

السلسلة.فيوالأخيرةالأولى

أعمارلتحديدمختلفةطرقالاثارلعلماء.التأريخ

نوعينإلىالوقهذهتقسيمويمكنالقديمةالمعثورات

المطلق.التأريخ2-إلنسبيالتأرد-أهما:أساسيين

المعثوراتبعضقدممعرفةمحاولة.النسبيالتأريخ

النسبيالتأريخطريقةفإنولهذاالاخر.لبعضهابالنسبة

يستطجعفمثلا.حقيقيةتواريختقدمولامقارناتتقدم

يعثرونالتيللعظامالنسبيةالأعمارتحديدألاثارعلماء

العظامهذهتحتويهلماقياسهمخلالمنما،موقعفيعليها

محليحلالجوفيةالمياهفىالفلورلأنذلكالفلور،من

فإنوبالتالي.الزمنبمرورويزدادالعظامفيأخرىعناصر

أكثركميةعلىتحتويالتيتلكهيعمراالأقدمالعظام

الفلور.من

وهناك.بالسنواتالمعثورعمريحددالمطلقالتأريخ

فيتستخدمالتيوالويقة.للتأرلإلمطلقعديدةطرق

يحددالتيالمادةنوعيةعلىرئيسيةبصورةترتكزحالةكل

تأريخها.

بقاياتأريخلتحديداستخداماالأوسعوالطريقة

هيالبشريةالكائناتأوالحيواناتأوالقديمةالنباتات

حقيقةعلىالطريقةهذهوتعتمد.ا!لشعبالكربونالتأريخ

مننوعينباستمرارتمتصكلهاالحيةالكائناتأنمفادها

.41والكربون21الكربونوهما،الكربونذرات

وهيا!لشع،بالكربونأيضا41الكربونذراتوتسمى

ولذلك.نيتروجينيةذراتإلىوتتحول،مستقرةغيرذرات

الكربونإلى41الكربوننسبةفإنماكائنيموتفعندما

ونتيجة.معروفةنسبةإلىلتصلمعينةبدرجةتتناقص21

طريقعنماعينةعمرحسابالاثارعلماءيستطعلهذأ

وتعد.فيهالمتبقية41والكربون21الكربونكمياتقياس

لحسابدقيقةالأعمارقياسفىالمتبعةالتقليديةالطريقة

التقنيةأما.سنةء.،...إلىتعودالتيالكائناتأعمار

بمعجليعرفالذيالجهازتمستخدمالتيالأحدث

الكائناتأعمارلحسابدقيقةطريقةتعدفهي،الجسيمات

أيضاينطقوهذا.سنة06).00إلىعمرهايصلالتي

معجلا!لشعبمالكربونأنظر:.العيناتأصغرعلىحتى

.الجسيمات

بوقاسيوم-الأرجونتأريخالاثارعلماءيستخدم

أثرية.موادتحويمعينةصخريةتكوناتأعمارلإيجاد

الذي،المشع04البوتامسيومعلىالصخورهذهوتحتوي

العلماءويقوم.ثابتةبنسبة04الأرجونغازإلىيتحو!

.الصخرةعمراحتسابثمموجودعنصركلكميةبقياس

صخريةتكوناتلتأريخالطريقةهذهاستخدمتوقد

عمرأنوجدوقدإفريقيا.بشرقىوجدتوأدواتوعظام

إلىيشيرمماسنةالمليونأرباعوثلاثةمليونحواليالصخرة

نفسه.العمرمنأيضاوالأدواتالعظامأن

اقطريضىهىالخشبلتأريخمعروفةطريقةوأفضل

احتسابعلىالتقنيةهذهوتقومالأشجار.بحلقات

العرضيةالمقاطععلىالظاهرةالسنويةالنموحلقات

نموذجبمطابقةالاثارعلماءويقوم.المقطوعةللأشجار

حلقاتمعما،موقعفيعليهايعثر،قديمةشمجرةحلقات

ويعتبر.الموقععمرلتحديدالقديمةالخشبيةالموادتلك

مجالاتكافةفيدقةالأكثرهوالأشجاربحلقاتالتأريخ
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ئميمبركأ!لإءممه!!يم،!ء؟!هربخ

يمدر.أعلاه،المقطوعةالشحرةفىتظهرالسنويالنموحلقات

منالأيتحجاربحلقاتحلقاتهابمصاهاةالحشبيةالقطعأعمارالآثاريون

نفسها.المنطقة

لاالتىالخشبيةالموادمعفقطيستخدمولكنه،التأريخ

سنة.8).00حوالىعمرهايتجاوز

الأدواتبدراسةالاثارعلماءيقوم.والتحليلالدراسة

كيفمثل:معلوماتعلىالحصولبغيةوتحليلهاوالظواهر

الأحيانبعضوفي.استخدمتوأينالأدواتصنعت

.المباشرةأخجربةاخلالمنمعلوماتعلىالعلحاءيحصل

منآثاريونقامالعشرينالقرنمنالثمانينياتأواسطففي

كلا!حيكيةإغريقيةسفينةبناءبإعادةبانجلتراكمبردج

الكثيرتعلمواالويقةوبهذهبها.وأبحرواتريريموتسمى

العصورفيالملاحةوفنالإغريقيةالسفنصناعةعن

الحياةتفسيرعلىوالظواهرالأدواتوتساعد.القديمة

فحجم.القديمةالأزمنةفيقائمةكانتالتيالاجتماعية

فييعيشونكانواالذينالناسعدديبينأنيمكنالبيوت

أحدفىعليهايعثراكتىالأحافيركميةوتدلواحد.بيت

إليهاينتميالتىالاجتماعيةالطقةعلىوقيمتها،القبور

.المدفونالشخص

،معلوماتعنفيكشف،الطبيعيةالمعثوراتتقويمأما

كانواإذاوماشناولونهالناسكانالذيالطعامنوعمثل

ويمكن.البريةالنباتاتيجمعونأوالمحاصيلينتجون

القديمة.الهجراتأنماطتكشفأنالطبيعيةللمعثورات

نأيمكنمثلا،المنطقةعنغريبةالحبوبمنبذرةفوجود

آخر.إلىمكانمنالموادوتارلإنتقالكيفيةعنيكشف

متخصصينبمساعدةالأثريالدليلالآثاريونيقوموقد

التعرففىيساعدونالحيوانفعلماء.أخرىحقولفي

.سائدةكانتالذلإلتىوطرق،الحيواناتعظامعلى

علىليحصلواالبذور،بتحليلالنباتعلماءيقومكما

معويعمل.القديمةالزراعيةالنشاطاتحولمعلومات

الجيولوجيينمثلآخرونمتخصصونأيضاالاثاريين

بعضفيالمتخصصونويعمد.والمهندسينوالمعماريين

عمليةتيسرالتيالحاسوبأجهزةتشغيلإلىالحالات

كبير.حدإلىبهاوتعجلالتقويم

تاريخيهنبذة

الموادخلا!من،الماضيدراسةفكرةتطورت.البداية

بهذاالاهتمامأنغيرتدريجيا،تطورا،القديمةالأثرية

القرنففي.الماضيينالقرنينفيازدادالدراسةمنالموضوع

فيالأوروبيينالأثرياءبعضأخذالميلاديعشرالثامن

اليونانىالعصرينإلىتعودالتيالفنيةالقطعوجمعدراسة

الكلاسيكيبالفنالاهتمامهذاوسمي،القديمينوالروماني

لهؤلاءوالرئيسيالأولالهدفوكان.التحفجمع

الهدفهذاوجعلهمالكنوز،عنالبحثالأوائلالمنقبين

.أخرىموادمنعليهيعثرونماكليهملون

علماءبدأأيضا،الميلاديعشرالثامنالقرنوخلال

فوقالبشريةالكائناتعمرعنالتساؤلفيأوروبيون

نتيجة-ماحدإلى-هذااهتمامهموجاء.الأرضسطح

عظامجانبإلىوجدتبدائيةحجريةأدواتلاكتشاف

معلوماتعلىأيضاالعلماءوحصل.منقرضةحيوانات

الأمريكية،القارةفيالمدنوأطلالالضخمةبالتلالتتعلق

كمافيها.قديمةبشريةحياةوجودعلىبدورهادلتالتى

قبلماعصورإلىيعودماضياللبشرأنهؤلاءأدرك

هذابدأوكيفمتىتحديديستطعوالمأنهمغير،التاريخ

الماضي.

توجهاعشرالتاصمعالقرنشهدعشر.التاسعالقرن

وعمقبقدمالقائلالاتجاهقبلفقد،الماضيلدراسةعلميا

دراساتشسهدتهالذيالتقدمنتيجة،التاريخقبلماحقب

حددالقرنبدايةومعالأحياء.وعلمالجيولوجيا

عمليةعبرتمتقدالصخور،تكويناتأنالجيولوجيون

الفكرةقادتوقد.البركانيةوالنشاطاتالتعريةمثلبطئة

نأالاعتقادإلىالعلماءمعظم-بالاتساقيةتعرفالتى-

يعتقد.كانمماأكبرالأرضعمر

الاثارعلمأصبحالميلاديعشرالتالمحالقرنوبمنتصف

حولالأدلةوأخذت.الدرالممةميادينمنمستقلاميدانا

ومن.متزايدةبسرعةتتجيم،التاريخقبلماإنسان

التاريخ،قبلماعصرإلىتعودالتىالمهمةالاكتشافات

سويسرا،فىبحيرةفوقللسكنمواقعاكتشاف

منوجزءوأسبانيا،فرنمسافيقديمةكهوفورسومات

التاسعالقرنأواخروفيألمانيا.فيوجدتبشريةجمجمة



391علم،رلآثاا

هواردالإنجليزيالآثارعالماكتشفهمصر،ملك،آمونعنختوتقبر

مدخلعنديقفادوهما.كارنارفونواللورد(،الصورة)يساركارتر،

القبر.

التنقيب،فيفنيةطرقاستخدامفيالاثاريونبدأعشر

.الحضاريالتطورتسلسلتحديدبالإمكانجعلتبحيث

عمليةنتيجة-بيتريفلندرزالبريطانيالعالموأصبح

واحدأ-بمصرقوصقرب،نقادةفيبهاقامالتىالتنقيب

وليسالبقاياكلعنبحثابالتنقيبقامواالذينالروادمن

بعملياتقامواالذينبينمنوكان.فقطالكنوزعن

أوستنالبريطانيالدبلوماسى،الوقتذلكفي،التنقيب

فىالمعروفةنينوىمدينةفيبالتنقيبقامالذيليارد،هنري

،شليمانهنريشالألمانيالأعمالرجلوكذلك.العراق

تركيا.فيالواقعةطروادةفيبالتنقيبآقاالذي

الحضارةعلىدراستهمعشرالتاسعالقرنآثاريووركز

وصفهاالتيالأوسطالشرقوحضاراتالقديمةالأوروبية

ولكن.القديمالعهدوكتابالكلاسيكيونالكتاب

عنمكتوبةوثائقأيةعلىيعثروالمالأمريكيينالاثاريين

جزئياتحولأتحولوافقدولذلكدرسوها.التيالحضارات

لتفسيرطرقعلىالحصولبغيةالأنثروبولوجيالدراسة

منمعاصروهمكانالتىالأشياءمثلافدرسوامكتشفاتهم

تفسيرفيلمساعدتهموذلكيصنعونها،الأمريكيينالهنود

تصنعها.القديمةالمجتمعاتكانتالتيالأحافيروفهم

كبيراتوسعاالاثارعلمتولمئميدان.العشرونالقرن

امونعنختوتقبركارترهوارداكتشافجعلفقدجدا.

اهتماممحطالقديمةالمصريةالإتاردراسةام229سنة

حضاراتباكتشافأيضابدأواالاثارعلماءأنغير.عام

وأليابانوالصينالوسطىوأمريكاالجنوبيةأمريكافيقديمة

المناطق.منوغيرهااسياشرقىوجنوب

الأشولينيةللحقمةيعودأثريموقع.العربيةالجزيرةفيالأولالإنسان

الحجرية.الأدواتمنألفاعشرأحدمنأكثرعلى

عثرحيثالسعوديةالعرليةبالمملكةالوسصالمنطقةفيصفاقةواديفي
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الآثارعلمفىمهمةتواريخ

فىصوانيةأدواتلريرجودالريطالىالآثارعالمكش!أم

31العاقملمالمترةإلىتعودألهاوأعلنلإنجلترا،-هكس!

المعاصر.

سويسريةبحيرةقرىعنجفال!فترةكشفتأمأ-854

سمة.000.5لحوإلىالأقلعلىتاريخهايعود

تمقي!لعملياتشليمادهريشالألماليالأعمالرجللدأم1

تركيا.لمىاساتعةاموبطروادةلىالآتارص

ليب!صالتاريحقمللماجداريةرسوموحودصكشصام

بأسبانيا.ألتاميرا

نقادةشالم!جةالمقرةصالبريطالىبيتريفليمدرزكشصأم

بمصر.قوصقربالواقعة

مدينةتنقبإيمالرآرترالسيرالمريطانيالآتارعالمبدأأم

كريت.فيالميويةالحضارةعاصمةكموسوس،

حيمماالآثاربعلمعالميااهتمامااضيطهانيكارترهواردأثارأم

مصر.فيآموديمىتوتالملكقبركشف

مكسي!صبنيودلسمديصواليةنصالصالكشروأتمتأم

أمري!سافييعيحقكانالإنسادألىالمتحدةلالولايات

ايسيم.آلافمداحشماليةا

أنجلو-كنرتص!سمينةلقاياالريطىلراودلارلاكتتسورام

بإنجلترا.إلسويت!ققر!هوسقفىسكسولى

طومسودكيميود!صاتل!تالسيدةالبريطاليةالآتاريةقادتم1

أقدىمأحدلهاكالىأولأثبتتلفلسطيرأريحا!يأثاريةبعثة

العالم.!يالا!شيطهانيةالمواقغ

إيلا!يالأتريالامش!صتمالصعملياتكشفتأمأ-759

مملكةوحودعن-السوريةحل!مدينةقر!الواقعة-

سمةلحوقبلوثقافياتجاريامركزاوكان!اردهرت،قديمة

..مق0042

روزماريالحرليةالسفيمةالبريطاليولىالاثارعلماءالتشلأم

احساحلاعلىالبحرقاعمنأم005عامبميتالتى

لإنجلترا.الجنوبي

جونالسيرالآثارعالمكشفأم،219عامفي

مدينةوجودعنالهنديةالاثارمسحعنالمسؤول،مارشال

نقب،التاليةالسنةوفي.الحاليةباكستانفي،القديمةهارابا

منهاأكبرمدينةوجودعنوكشفلهامجاورمو!في

واديلحضارةالرئيسيةالمستوطنةموهنجودارو،وهيكثيرا

بدايةإرجاعأم!ش،الاكتشافاتوبهذه.القديمةالسند

وفي..مق0035لنحوالهنديةالقارةلشبهالمعلومالتاريخ

الطبقىالتتابعالاثارعلماءاممتخدم،العشرينالقرنأوائل

القرنمنتصفوخلال.لتأربمعثوراتهمالطرزيوالتتابم

تأريخعلىالحديثةالتقنياتساعدتالميلاديالعشرين

هوالتقنياتهذهوأبرز.وسهولةدقةأكثربطرقالمعثورات

منالأربعينياتخلالطورهالذي،المشعبالكربونالتأريخ

ليبى.ويلاردالأمري!صالكيميائيالعشرينالقرن

ميدانفيكبيرتطورحدثالعشرينالقرنوبمنتصف

الماءتحتالتنقيبكانالسابقففىالماء.تحتالاثارإنقاذ

المائية()الرئةالتنفسجهازاختراعومكنومكلفا،صعبا

القرنمنالأربعينياتحلالالأخرىالغطسوأجهزة

حملعندأكثربحريةالتحركمنالغطاسينالعشرين

الماء.تحتالأثريالبحثمعدات

القرنمنالخمسينياتمنذ.الحديثةالتطورات

إلىالوصولالاثارلعلماءالأولأصئالهدف،العشرين

التيالبشريةالمجتمعاتفيالتغيراتلشرحعامةنظريات

مثلااليومالاثارعلماءيبحث.الاثاريالدأج!عنهاي!صشف

المكسيكفيالزراعةتطوروراءالكامنةالأممبابعن

الأوسطالشرقفيالمدنوظهور..مق!7...حوالي

يضطلعونالاثارعلماءمنوكثير..مق/0003حوالي

الأثريالموقعولدراسةما،مشكلةلدراسةبمشروعات

الميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتفخلال.فححسب

بدراسةماكنيشريتشارد،الأمريكيالاثارعالمقاممثلا

ليجم،المكسيكفيعديدةكهوفمواقعمننباتيةبقايا

ذلكفيوتستهلكتزرعمادةكانحقالذرةأنعلىالأدلة

.المكان

خريطةرسمإلىالاثارعلماءسعىأستراليا،وفي

الباحثونأوردأم849عاموفي.ال!صليينالسكانلتاريخ

نباتاتبقاياتناولتقريراالأستراليةالوطنيةالجامعةمن

واقترحكانبرا.فيجورجبحيرةقاعمننباتيفحموشظايا

مبدئيةبصورةالدليلهذابفحصقامواالذينالخبراء

أستراليافيعاشواقدالأصليونالسكاني!صنأناحتمال

000.08تفوقبزيادة،مضتألعشة03).00نحوقبل

معتقد.هوعماسنة

أبحاثتقنياتأيضاالمعاصرونالآثارعلماءطوروقد

إلىاستناداالعيناتأخذطرقيستخدمونوباتواجديدة

،الطرقهذهفعبر.والاحتمالاتالإحصاءعلممبادئ

تنقيبعملياتإلىالحاجةدونبسرعةالموقعدراسةيمكن

تسهيلعلىأيضاجديدةعلميةطرقساعدتوقد.مكثفة

الاثارعلماءبمقدورصارفمثلا،الماء.تحتمواقعاكتشاف

القوةجهازباستخدامالمدفونةالاثارمواضعتحديد

المغنطيسيالحقلفىطفيفاختلالأيلقياسالمغنطيسية

قديمةمدينةاكتشافإلىالطريقةهذهوقادت.للأرض

إيطاليا.فيالأرضتحتم6.4بعمقمطمورة

هذايومنافىالاثارلعلماءالرئيسيةالاهتماماتبينومن

كثيراإنإذبعد،تدرسلمالتيالموابالأثريةحمايةمسألة

وأالزراعيبالتوسعأوالبناءبمشروعاتمهددالمواقعهذهمن

بلاداستصدرتوقد.التنميةمشروعاتمنأخرىبأشكال

ذاتتكونقدالتيالأماكنتحديدإلىتهدفقوانينكثيرة
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علىالاثارعلماءويسعىحمايتها.وإلىتاريخيةأهمية

القانونيةالبئكيرعملياتوقفإلىالدوليالصعيد

حثعلىيعملونأنهمكما.الأثريةوالقطعللمعثورات

الاثاراستيرادتحرم،قوانينوفرضسنعلىالمتطورةالدول

بلادمنعليهاالحصول!م،خاصةتصديرشهاداتبلا

الكنوزصيادينشاطاتمنللحدأيضايسعونوهمالمنشأ.

وإتلافها.الأثريةالمواقعبتخريبيقومونالذين

الموسوعةفىعسلةذاتمقالات

التراجم

حواشيمحوهان،فمكلمانجودآرثرالسيرإيفانز،

هواردكارتر،باتستاحيوفافي،بيراليزي

ليوناردلسيرا،ووليهميرش،شليمان

فرانسيسجورجمايكلفنتريس،

لهولبواأ

ماتهرالأا

رشيدحجر

سبرطةأ

بولسكرولأا

وليمبياأ

طريق،نبياأ

نثيودلباا

شورآ

روأ

يبلاإ

بلاد،بلبا

الأزتك

لكاالل!

يلاندآيسترإ

مصر

لمومياءالمسلةا

لهيروغليفيةايمةلقدامصر

الملوكواديالأثريةالمقبرة

ليونانا

كنوسوسإيفسوس

كورنتحضارة،إيجةبحر

مسينىةدطروا

ليايطاإ

الرومافطالفورمبومبي

لانيمهركويمةالقدروما

الأوسطالشرق

القديمةدارسصحائى،الميتالبحر

فينيقياالمهرينمابينبلاد

العربيةالحزيرةفيالأثريةالمواقعالمؤايالححر

نينوىسومر

لأمريكتانا

بيكشوشومارون

شعبالمايا،فلسممشان

ححركسمينجتود،

صلةذاتأخرىمقالات

للإسلاميةالآثارا

علم،تةللإحاا

الأصليونالأستراليون

أنجكور

هوسق

ستونهينج

التاريخقبلماشعو!

الإسلا!يةالعمارة

الإسلاميةوالنقودالعملات

قرطا!

المعادنكاشف

علم،ننسال!ا

ةلحضارا

القديمةالفلكيةالدراسات

الأتريالركام

المشعالكردون

روزماري

الإسلاميةالخ!هوطات

البحيرةمساكن

الضخمةالصحريةالنص!

تاريخ،الهند

يوتيكا

الموضوععرعنا

الاثارعلماءيدرسماذا-ا

المعلوماتالاثارعلماءيجمعكيف-2

الموقعتحديد-أ

الموقعمسح-ب

الموبتنقيب-ج

الماءتحتالعمل-د

بهوالاحتفاظالاثاريالدليلتسجيلهـ-

الأثريةالمعثوراتالاثارعلماءيفسركيف-3

التصميف!

التأريخ-ب

والتحليلالدراسة-ج

تاريخيةنبذة-4

أسئلة

موبأتري؟مسحعسداتباعهاالواجبالرئيسيةالحطواتما-أ

؟الجويالتصويرالآثارعلماءيستعملكيف-2

؟أدواتمنعليهيعترونماالآثارعلماءيصمفلماذا3

المشع؟بالكربونالأثريةالمعثوراتعمرالاثارعلماءيحددكيص-4

الأخرىالاختصاصاتذووالعلماءفيهايساعدالتيالطرقما

وتحليلها؟مكتشفاتهمدراسةفيالآثارعلماء

الطبيعية؟والمعثوراتالمصنوعةبالادواتالمقصودما-6

التمقب؟عملياتفىالآثارعلماءيستحدمهاالتيالأدواتما-7

الآثار؟علماءفيهايعملالتيالثلاثةالرئيسيةالميادينما-8

الاثار؟علمتطويرفىالجيولوجياعلمساهمكيف!-9

؟اليومالآثارلعلماءالرئيسىالهدفما-01

)التعرفالقديمةمصرانظر:.علم،المصريةالاثار

(.القديمةمصرعلى

الفيدا.أنظر:.!يدا-أثارفا

ئدقا.(م373-592)يسلقدا،سسيوناأثا

تدافعالتيالكثيرةلكتاباتهأهميةاكتعسبكنسينصراني

النصارىمنمهاجميهضدالارثوذوكسيالمذهبعن

التثليث.مبدأرفضواالذينالاريوسيين

الإسكندرية.فيولدقدأثاناسيوسكانربما

عامفي(الكنيسة)خادمللكنيسةشماساونصمب

الإسكندرية.مطرانألكسندرالمطرانبوساطة،م318

الذي،نيقيةمجمعأثاناسيوسحضرم،325عاموفي

مبدأوأقرالأرثوذوكسيالمذهبتأسيسفيأسهم

وخلفهألكسندرتوفي،م328عاموفى.التثليث

أثاناسيوسودافع.المطرانهووأصبحأثاناسيوس

كلفهوقد.الآريولمسيينضدححإلمجمععنبحماس

مختلفةفتراتخمسنيقيةمجمعقراراتعندفاعه

النفى.من



الوصيةإثبات691

وأالمتوفىأوصياءبهيقومإجراءالوصيةإثبات

الغربيةالقضائيةالمحاكمفىالورثةأوللوصيةالمنفذون

شخصوصيةدحضأولإثباتالأخرىالمحاكموبعض

لإثباتشمخصأيوصيةتحقيقيتمأنويجب.مماتهقبل

تحقيقمحكمةالمحكمةهذهوتسمى.الأصليةالوصيةأنها

الحقيقيةبالوصيةالمنفذونالأوصياءويتقدمالوصايا.

وفاةبمجردللتحقيقوصيةأيتقديمويجب.للمتوفى

تقديموبعد.المورثيسمىوالذيفرضهاالذيالشخص

منكانالذينللورثةإنذأراعادةالمحكمةتصدرالوصية

الوصية.هذهفرضأ!لاالإرثفىيشاركواأنالممكن

الورثةوتعطي.جلسةالوصاياتحقيقمحكمةوتعقد

سماعيجريثمفيها،والطعنالوصيةصحةلمناقشةفرصة

ويقرر،المدنيةالقضايافىالحالهوكماالشهودشهادة

وقد.ذلكغيرأوأصليةالوصيةكانتإذاماالقاضي

العقليةللأهليةفاقداكانالموصىأنثبتإذاالوصيةترفض

تصدقالشروطكلتحققتفإذا.لضغوطخاضعاكانأو

بنودها.بتنفيذالأوصياءويقوم،الوصيةصحةعلىالمح!صمة

عية.الو،الوصىانظر:

أ!رل!:ا)حطواتالأرنبانظر:.اووانأقدامأتر

)رسمالأيلتوضيحى(،)رسمالأسدتوصيحي(،رسم

(.توضيحي)رسمالزراف!توصيحي(بم)رسمالدب("توضيحي

.النفاثالخطانظر:.البخاريالأتر

تاريخىعمقدهاالتيالرموزمنرمزالتدكاريالأتر

حقبةعلىشاهداالبعضيعتبره.والدولالمجتمعاتعند

دلالتهالهاوماديةنفسيةآثارمنفيهامابكلسابقةزمنية

وقراءة،بأحداثهالماضياستعادةفيالثابتةوبصمتها

التذكاريالأثريكونقد.وتفردهبعمقهالتاريخصفحات

.متنزهأومبنىأومعلماوتمثالشكلفي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الأنديرمستماالحجريالتابوت

التدكاريالمص!ا!يةتمثال

التدكاريوالتشط!لصبالمجهولالحدي

الحصرقوس

نييقعأثرسائدزلهوايتالتدكاريالأثر

ويشمل،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتنيومكمسيكوجنوب

تذروهالذيالجبسىالرملمنالكثيرةالخلفاتأوالبقايا

الأضواءوتحت.الكثبانمنهوتشكلالعاصفةالرياح

الأثرألسه!واسعا.ثلجياحقلاالرمالتشبهالساطعة

.ام339فيالتذكاري

والأنهاربمالبحيراتتدوثانظر:الغدائي.الإئراء

)الأثيرات(.الماءتلوثالماء(،)تدوتالبيئىالتلوث

الأرضمنمساحةأثرتونسهول.سهولأثرفون،

الشرقيالشمالفىتقعالمسطحةالمرتفعةالسهلية

فيالتبغبزراعةالمزارعونويقومأستراليا.فىلكوينزلاند

تقعوالتى-الوسطىالمنطقةفيأما.المرويةالشماليةالمنطقة

المزارعينبعضيربيكما،القمحفيزرعون-أعلىموقعفي

.وعورةالأكثرالمناطقفياللبونةالابقار

سطحفوقم076حوالىالسهولهذهارتفاعمتوسط

الشرقإلىأتجهناكلماتدريجياارتفاعهاويزدادالبحر،

تمثلالتيفريربارتلجبلقمةتقعحيثالشرقىوالجنوب

خزانأيضاالسياحيجذبومماكوينزلاند.فىنقطةأعلى

وإيشام.بارينوبحيراتتيناروشلالات

مأ409،هـ-ا32)2بهجةمحمد،الأثري

العل!المجمعرئيسنائب،الأثريبهجةمحمد(.

ولد.والأدبوالشريعةالعربيةعلومفىوعالم،العراقي

السادسةفيوتجويداتلقيناالكريمالقرآنقراءةوأتمببغداد

بالمدرسةدرسثمالابتدائيةالدراسةأنهى.عمرهمن

اللغةدرسثم،ام179مارسهـ،أ336حتىالسلطانية

الأهلية.التفيضثانويةفيواحدةسنةلمدةوالأدبالعربية

وعلوموادابهاالعربيةاللغةتعلمإلىمب!صةسنفيتوجه

عملالعلماء.جلةمنمجموعةيدعلىالإسلاميةالشريعة

سنةإليهعهدثمام،269أهـ،345عامبالتدريس

عضواعينثمبغداد،أوقافبمديريةأم369هـ،أ355

أهـ،366عاموالنشروالترجمةالتأليفلجنةفى

.ام479

هـأ936عاموفي

نائباانتخب،أم949

المجفالعلميشئيس

منلهاولنائباثم،العراقى

إلى5591اهـ،375سنة

ثمأم،639اهـ،383

المجمعفيعاملأعضوا

قام.ام979عامالموحدالأثريبهجةمحمد

والأخلاقالأدببتدريس

عامعين.ام529أهـ،372عامالشرطةكليةفي

منأكثرله.للأوقافعامامديراام589هـ،أ378

اللغةبهاخدمالتىوالتحقيقاتالمؤلفاتمنعملاعشرين

محمودبمالعراقأعلامأهمها:منوفكرها،وآدابها

الاتجاهات؟اللغويةوآراؤهحياته:الألوسيشكري
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العربي،الأدبتاريخفىالمدخل،الإسلامفيالحديثة

وضاحالشاعرمأساةبمالعربيالأدبتاريخفيالمجمل

وأزهار((...."ملاحمبعنوانشعرديوأنبماليمن

عامالعربيللأدبالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.م8691هـ،أ604

علىتقعأيرلغدابجمهوريةميثوستفيمدينةأتلولى

عدديبلغ،دبلنغربيأكم12بعدعلىشانوننهر

تاريخهيعودحائطبقاياوللمدينة.نسمة768.8سكانها

فرانسيسكانيديربقايامنوهوعشر،السادسالقرنإلى

.الميلاديعشرالثالثالقرنإلىتاريخهيعود

وهي.والصوفالنسيجصناعاتأثلونفىوتقوم

أقيمتوقدحولها،التيالمزارعلإنتاجمركزيةسوق

إذاعية.إرسالمحطةم3391سنةأثلونمنبالقرب

أيرلمدا.فينوأطول،شانونلهرشواطئعلىمدينةأثلون

عندمعروفوهو،الكحلمخهيتخذحجرالإتمد

عنصروهو.النبويالحديقفيذكرهوردوقد،العرب

ويستخدم،للخضرةضاربأبيضخشنوفلزكيميائي

فيالرصاص-الإثمدسبائكتستخدم.الرصاصلتقوية

الفلزوفىوالبطارياتالكهربائيةالأسلاكبعض

تستخدمكما.الطباعةحروفصففيالمستعمل

المستعملةالموأدإنتاجفيالإثمدعلىالمحتويةالمركبات

والعواملوالطلاءاتالرذاذوبخاخاتالثلاجاتفى

للهب.المقاومة

معدنفيالكبريتمعمتحداعموماالإثمديوجد

وهوكفلز،الحرالإثمديوجدأنويمكن.الستبنيت

أسود،مسحوقشكلعلىويوجدلثميوعاالأكثرالشكل

.الرماديأوالأسودبالإثمديعرف

وهوستبيوم،كلمةمن؟3هوللإثمدالكيميائيوالرمز

وعدده.الأنتيمونأيضاويسمىللعنصر،القديمالاسم

وكثافته،75121.الذريووزنه51،الذري

الإثمدينصهر.م02حرارةدرجةعند3جم/سم196.6

غليانهودرجةم،74063.حرارةدرجةفي

منللكهرباءنقلاأفضلمنهوالسائل.م85.1586

الصلب.

استخدموقد.السنينآلافمنذمعروفوالإثمد

لذلكوإضافةالإثمد.علىتحتويموادالمصرلننقدماء

والهندالصينمنالقديمةوالكتاباتالإنجيليشير

الإثمد.لمستحضراتالطبيةالاستخداماتإلىوالمكسيك

الكيميائي.العنصر:أيضاانظر

،ةالمعد؟رةالمرا،البنكرياس:نظرأ.عشرلاثئاا

باتريك.ألانالسير،هربرت

الشيعة.؟عشريةالاثناالإماميةانظر:.عشريةالاثئا

ىورؤ9!اأو!ا!لم،نال!!علممن!عالإثدوصائي

تقريرإلىيشيرأيضاوالمصطلح.المعاصرةللثقافات

هذامثليقدمشريطعلىأومسجلمصورأومكتوب

منواحدةجماعةمعالإثنوجرافياوتتعامل.الوصف

.متجاورةشعوبعدةالأكثرعلىأو،الناس

أوجهليقررواالإثنوجرافياتبينالإنسانعلماءيقارن

ومثل.البشريةالجماعاتسلوكفيوالاختلافالتشابه

يقدم.البشريةالأعراقعلمتسمىالمقارنةالدراسةهذه

عليهيقومالذيالأساسالأعراقوعلمالإثنوجرافياعلماء

الإنسانعلمهما:الإنسانعلوممنأسالمميانفرعان

الاجتماعى.الإنسانوعلم،الثقافى

الإنسانعلممجالفيالمتخصصالعالميجمع

جماعةجمعبالعيشأيا!ليدانىالعملخلالمنمعلوماته

ثقافتهم.ودرأسةالنالرمن

وحياتهم،الناسقيمالإثنوجرافياعالميدرس

علىويحصل.ألاجتماعيةوالعلاقات،اليومية

أعضاءمعالحديثتشملمختلفةبطرقالمعلومات

وتحتاجشمرائط،علىأنشطتهموتصويرالمجتمع

بلغةالتحدثعلىوالقدرةالحسرهافةإلىالإثنوجرافيا

.يدرسونالذينالناس
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ليفهمالناسابميندمجأنالإثنوجرافيالعالموعلى

ملاحظايستمرانعليهيجبالوقتنفسوفي.ثقافتهم

حتىبعنايةالثقافةعنالمعلوماتيترجموأنمستقلا،علميا

فيمرجعينوأشهرأ!ا.الأصلىبالمعنىالاحتفاظيمكن

الغربيالهادئالمحيطفىالمغامرونهماالإنسانعلم

مالينوفسكيبرونسلافال!نسانعالمكتبهالذيأم229

العالمكتبهالذيأم049افويروالمولد،البولندي

برتشارد.إيفانزإي.إيالبريطاني

التقويموفقالأسبوعأياممنالثالثأجوماالافددن

.الأهوناسمالجاهليةفىالعربعليهأطلقوقد،الهجري

،الغربفيأما.الهجريالتقويمانظر:،التفاصيلمنلمزيد

وجاءت.الأسبوعأياممنالثانىاليومهوالاثنينفيوم

الأنجلوسكسونيةالكلمةمنولهلم!لا!4الإنجليزيةالكلمة

الفرنسيونعليهويطلق.القمريومومعناهاالاا،5،،5ول!س!،4

منيومكلخصصالسالفةالأزمنةوفى(.النديولولط41

الاثنينيومخصصفقد.الالهةلأحدالسبعةالأسبوعأيام

الوثنبن.مزاعموفقالقمرلإله

الإثنينيومعلىأطلقأرزياالاسمهوالأسود.الاثنين

اليومهذاوفي.أم036أبريل41الفصحعيدالموافق

علىالثالثإدواردالإنجليزيالملكجنودمنكثيرمات

معحربهمأثناءأجارد،أالطقسبسببخيولهماظهور

باريس.مدينةخاليجالفرنسيين

الولاياتفيالمصطلحهذايستخدم.الازرقالاثنين

العملأياممنيومأولفهو.كئيبيومإلىللإشارةالمتحدة

فيالتقليديالعائليالغسيليوموهو،عندهمالأ!مبوعفى

الإثنينيومعليهالبريطانيونويطلق.البلادأجزاءمنكثير

.الأسبوعفىالعملأياممنيومأولأيضاباعتبارهالأسود

.الأسبوع،اليوم:أيضاانظر

مقدوسا(.)إقليماليونان:انظر.جبل،أتوس

القرنينأعلاممنإخوةثلاثةبهاعرفكنيةالأثدر.اين

أكثرأوفنفيمنهمكلنبغ،الهجريينوالسالغالسادس

،المباركالدينمجدالمحدثأكبرهم،المعرفةفنونمن

الدينضياءوأصغرهم،عليالدينعزالمؤرخوأوسطهم

نصرالله.

تمبلدةوهيعمر،ابنجزيرةفيالإخوةهؤلاءولد

نهربهاويحيط،العراقيةالتركيةالحدودقربتركياجنوبي

الدينأثيرهوالإخوةهؤلاءووالد.جهاتثلاثمندجلة

مقرباكان.الشيبانيعبدالواحدبنعبدالكريمبنمحمد

.الأعمالبعضلهمتولىوقد.الموصل)أمراء(أتابكةمن

بهميتصلوالكيلأبنائهالطريقالأمراءمنقربهومهد

الأثيرأبناءترك.والسلطانالنفوذأصحابمنوبغيرهم

الموصل.وسكنواعمرابنجزيرة

11ء.هـ،606-)544المباركالدينمجد

مسعودالدينعزالموصلأتابكبخدمةالتحقام(.012

فاتصل،توفىأنإلىرسائلهديوانوتولىمودود،بن

،عندهمنزلتهوعلت،شماهأرسلانالديننوربولده

نورالدينعليهعرضوقد.اشمانمنفترةلهوكتب

عمرهآخرفيأصابهوقد.فرفضهامرةمنأكثرالوزارة

التيالاعمالمباشرةوبينبينهوحالمنزلهألزمهمرض

رجالفكبار،للناسقبلةظلمنزلهولكنيتولاها،كان

وطلاب،بآرائهللاستنارةيزورونهكانوابالموصلالدولة

تلكفيألفوقد.علمهمنللاممتفادةيغشونهالعلم

جامعمثل:كتابالمشهورةكتبهمنكثيراالفترة

غريبفيالنهايةكتاب؟الرسولأحاديثفيالأصول

طوالشرحفيالطالبمنالوالأثر،الحديث

النحو.فىالبديع؟المرصع؟الغرائب

أم(.-0611232هـ،63.)555-علىعزالدين

للعلمنفسهنذرولكنه،المناصبمنمنصبايشغللم

مؤلففهوالتارل!مجالفيكثيرااشتهروقد،لهوتفرغ

فيالباهرالتاريخبمالتاريخفىالكاملالمشهور:الكتاب

معرفةفيالغابةأسدألفكما.الأتابكيةالدولة

.الأنسابتهذيبفىاللباب؟الصحابة

-أ162هـ،637)558-نصراللهالدينفمياء

بالحركةمليئةالعمليةحياتهكانتأم(.923

الأميرلدىكاتباشبابهمطلعفيعملفقد،والاضطراب

ذلكبعدالتحقثم،الموصلبمدينةقايمازالدينمجاهد

بالأفضلواختص،الأيوبيالدينصلاحالسلطانبحاشية

ابنهوخلفهالدينصلاختوفيوعندما،الدينصلاخبن

منصبالدينضياءإلىأسند،السلطنةفيالأفضل

حروبقامتفقدعملهفىالدينضياءيوفقولم.الوزارة

علىتبعتهاالمؤرخينبعضيلقي،الدينصلاحأبناءبين

صلاحرجالاتكبارتجاهالدينضياءاتبعهاالتىالسياسة

وأبنائه.الدين

نجاحبينكثيراالدينضياءأحوالاضطربتوقد

ناصكردولةفيللإنشاءالأمركاتبابهانتهىأنإلى،وإخفاق

أنشغالهورغم.بالموصلمسعودالدينعزبنمحمودالدين

الوقتمنمتسعاالدينضياءوجدوالحكمالدولةبأمور

المثلأشهرها:من،متميزةوأدبيةنقديةكتبلتأليف

حلفيالمرقومالوشيوالشاعر؟الكاتبأدبفيالسائر

منالمنظومصناعةفىالكبيرالجامعبمالاستدراك؟المنظوم

ذلك.وغيروالمنثور،الكلام
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له،لونولا،الالتهابشديدسائلالكيمياءفيالأتير

عندالإغماءيسببالأثيروبخار.مقبولةنفاذةورائحته

أثناء،عامكمبنجيستعملكان،سنواتولعدة.الاستنشاق

ولايشعرونلاالمرضىتجعلالعامةوالمبنجات.الجراحة

.طورتالتيالمبنجاتأولالأثيروكان،بالألميحسون

أثناءالأثير،أمريكيطبيبوهولونجكروفورداستعمل

يصبحلمالأثيرولكن.أم842عاممطلعفيالجراحة

وليمأظهرهعندما.أم846بعدإلا،الاستعمالواممع

أولأ،بوسطنفيأسنانطبيب.مورتونجرينتوماس

ولمدة.العامماساشموسيتسمستشفىفى،عامةبصفة

لفعاليةمشابهابوصفهالأثيراستعمل،التاليةالمائةالسنوات

.الأخرىالمبنجاتجميع

حدإلىالعشرينالقرنأواسطفيالأثيراستخدامقل

غرفةفيالكهربائيةالمعداتأستعماللازديادكبير

يسببللتخديراللازمالمركزالأثيربخارولأن،العمليات

المعداتحولاستعمالهعندوالانفجاراتالحريقخطر

المرضىمنكثيرأفإن،ذلكإلىوبالإضافة.الكهربائية

ماوكالبابالأثير،التخديرمنليفيقواطويلاوقتاأخذوا

هذهولتجنب.ذلكبعدوالقيءالغثيانمنيعانونكانوا

العامةوالمبنجاتالهالوثانالعلماءطورالمشكلات

للمريض.إثارةالأقلأوللالتهابالقابلةغير،الأخرى

ينفعولكنهمبنجا،يستعملمانادراالأثيرفإنواليوم

.كثيرةأخرىومنتجاتوالمتفجراتالعطورصنعفصمذيبا

ثنائيالأثيرأوالإثيلىالأثيرهوالكيميائىالاتيرواسم

ح(.02)5+2الكيميائىورمزهالإثيل،

كروفورد،لوبخ،نلوثالهااالتخدير،:أيضانظرا

جرين.توماسوليم،مورتونبموليمسن

كلتملأأنهايعتقدكانالفيزياء.علمفيمادةالأتير

علماءبعضاعتقدعشرالسابعالقرنأواخروفىالفضاء.

الضوءأنوعرفوا،موجاتفييسيرالضوءأنالفيزياء

فراغوخلالصناعيا،توجدفراغاتخلاليسيرأنيمكن

نأكيفيفسرواأنيستطعوالمولكنهم.الحارجيالفضاء

خلالها(.يسير)مادةوسطبدونيسيرأنيمكنهالضوء

مادةبوصفهللضوءحاملأثيروجودافترضوافقدولذلك

وأيرىأنيمكنلاوهو.الأخرىالموادكلعنتختلف

الخارجيوالفضاءالفراغاتفىونجده،يوزنأويحس

الكرةوأنثابتالأثيرأنالعلماءواعتقد.مادةكلوخلال

خلاله.تتحرك-الفضاءفىالأخرىوالأجسامالأرضية

ماكسويلكلاركالفيزيائياقترحأم،864عاموفي

كاضطراباتوتسير،كهرومغنطيسيةالضوءموجاتأن

إلىتحتاجلافإنها،ولذلك.الكهرومغنطجسيللمجال

ظلوااخرينوفيزيائيينماكسويلولكن.فيهلتسيروسط

الأثير.بوجوديعتقدون

ألبرتهما،أمريكيانعالمانقام،ام887عاموفى

الكرةسرعةلقياستجربةجراءبمورليوإدواردمايكلسن،

الكرةأناكتشافاتهمأوضحتوقدللأثير.بالنسبةالأرضية

الهولنديالفيزيائيولكنالأثير.خلالتتحركلاالأرضية

فىيؤثرالاثيرأنبافتراضالكشفشمرحلورنتز،هندريك

الفيزيائينشر،أم509عاموفي.معقدةبطريقةالمادة

التىالنسبيةفيالخاصةنظرشه،أينشتاينألبرتالمولدالألمانى

الأثير.وجودعلىيعتمدلاوأنهالضوء،يسلككيفتظص

النسبية.الفوء،:أيضاانظر

عليهالحصوليتماللونعديمصافسائلا!أثير

ويستخدم،اللجروينأيضاويسمى،النفطمصافيمن

استخدامهويجب.للتنظيفوسائلاوالزيوتللدهونمذيبا

منخليطوجودويؤدي.للاشتعالقابلفهو،بحرص

كهربائيةشرارةوجودعندالانفجارإلىوالهواءالأثيربخار

متوهج.ساخنسط!حأولهبمصدرأو

الأليفاتية،الهيدروكربوناتمنالنفطأثيريتكون

النفطأثيرويغلي.والهيدروجينالكربونعلىتحتويوهى

التمييزوينبغي.م97و35بينتتراوححرارةدرجةعند

قوانمنعليهيحصلالذيالبنزينوينالنفطأثيربين

.الحجريالفحم

الرعماص.إثيلرابعانظر:.الإثيل

الصناعيةالكيميائياتأهموأحد،عضويغازالإثيلين

لتحضيرالإثيلينتستعملالكيميائيةوالصناعة.العالمفي

)متعددإثيلينوالبولى،الإثيلينأكسيدمثلمركبات

وكلوريد،البنزينوإثيل،الإثيلىوالكحول(،الإثيلين

الإثيلينأكسيدويستعمل.الإثيلينكلوريدوثانيالإثيل،

صناعةوتستعملالتجمد(.)مضادالإثيلينلصئجليكول

الستيرينإلىالبنزينإثيلويحول،إثيلينالبوليالبلاستيك

الصناعي.والمطاطالبلاستيكصناعةفىيستعملالذي

الفاكهة.إنضاجعلىكمساعدأيضاالإثيلينويستعمل

إلى،والبروبانالإيثانبتسخينيحضروالإثيلين

علىونحصلالبخار.وجودفيمرتفعةحرارةدرجات

لونلاغازوالإثيلين.النفطتكريرمنفرعياناتجاالإثيلإن

منأخفوهو.مقبولةضعيفةرائحةله،للالتهابقابلله،

الأولالعضووهو.ح4+2الكيميائيةوصيغتهقليلا،الهواء

الأليفاتية.الهيدروكربوناتمنالأوليفيناتلسلسلة

متفجر.بالهوأءالخلوطوالإثيلين
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المركزسينتاجماميدان

أثينامدينةفيالإداري

مبنىيطهر.العصرية

أ!حورةاحلفيةفيالرلمان

يطلوهو،اليمينعلى

منواحدحانبعلى

كماسيشاجما.ميدان

مكات!أيضاالميدانيحد

لدولة.ا

العالم.فيالتاريخيةالمدنأشمهرومناليونانعاصمةأثيئا

الكبرىأثينالعسكانوعددنسمة)011748سكانهاعدد

عاملليونانعاصمةصارت.نسمة.62775903

التركي.الحكممنأنفسهمالإغريقحررأنبعدأم834

عندماالميلادقبلالخامسالقرنإلىترجعشمهرتهاولكن

واسمها،العالمفيتحضراالمدنوأكثرأقوىكانت

.أثينايبالإغريقية

جزيرةلشبهالجنوبيةالنهايةقربسهلعلىأثيناتقع

إيجة،بحرإلىلليونانالشرقىالجنوبمنتمتدالتيأتيكا

مأ)004ارتفاعهايبلغالتىالجبالمنهلالأثيناويحد

ثمانيةنحووتبعد،والشرقوالشمالالغربجهةمن

.اليونانموانئأكبر()بيريهبيرايوسعنكيلومترات

عندماالسكانمنالافعدةسوىأثينافييكنلم

الألمانىالملكبحكمالحديثةأثيناوبدأت.اليوناناستقلت

اليونانلمملكةملكأولكانالذيالأولأوتوالبافاري

إلى1832عاممنامتدتالتىحكمهفترةوأثناء.الحديثة

أثيناالألمانالمعماريونبنىتوجيهاتهوبموجبام،862

الحديثة.

فيالرائدالثقافيالمركزكانتفقدالقديمةأثيناأما

الإغريقالكتابمعظمعاشففيها،الإغريقىالعالم

والشعروالتاريخالمسرحيالفنفيألفواالذينالمبدعين

حتىوالعلومالادابعلىباقياأثرهاظلوقدوالفلسفة

إيسخيلوسالمشهورينروائييهمفمن.اليوم

الكوميدياكتابومن،ويوربيدسوسوفوكليس

ومن،وأفلاطونسقراطالفلاسفةومن،أريسطوفانيس

ومنها،ديموسثينيسالخطباءومنثيوسيديدسالمؤرخين

الذينالمعماريينمنوغيرهفيدياسأمثالالمعماريونأيضا

باقيةاثارهاظلتالتىالكلاسيكيةالفنيةالروائعبنوا

استقىمثالآكانتأثيناديمقراطيةأنكما.اليومحتى

لهموحيمصدروظلتالكثير،القوانينصانعومنه

طويلة.لعهود

ساسةأحد،بيركليسجعلالذيهوهذاك!!ولعل

أثيناأنوالواقع.اليونانمدرسةيسميهاالمحنكينأثينا

المكان،كثيرةأوجهمن،كانتفقد؟ذلكمنأكثركانت

الغربية.الحضارةفيهولدتالذي

الحديثةأثينا

حولالحديثةأثينامديخةفيالحياةتتمركز.المعالم

أمونويا،وميدانسينتاجماميدانهيرئيسيةميادينثلاثة

الذي-سينتاجماميدانويشكل.موناسترياكيوميدان

الإداريالمركز-الدستوريالميدأنباسمأيضايعرف

سابقا(،الملكي)القصرالبرلمانلمبنىمواجهوهو.للمدينة

ويحرس.ام348عامأثينادمشورشرفتهمنأعلنوالذي
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مخصوصةمجموعة،المجهولالجنديونصب،المبنىهذا

زاهيتقليديازيايرتدونإفزونز،تسمىالجند،من

مواجهةفيوالمكاتبالفنادقمبانيوتقف،الألوان

أيضا.الميدان

-الكونكوردبميدانأحياناويعرف-أمونوياميدانأما

ميدانغربيشممالواحدمتركيلوبعدعلىفيقع

والمحالالسوقمنطقةالميدانينبينوتفصلسينتاجما،

وخطوطالرئيسيةالشوارعأنكما.والمطاعمالتجارية

أمونيا.ميدانمنتتفرعالعامةالمركبات

موناميدانيقعالميدانهذامنالجنوبوإلى

بهويحيط-القديمالسوقمنطقةقلبوهو-سترياكي

البئواماكن،الصغيرةالحوانيتمنكبيرعدد

منهالشرقوإلى،الصحفبيعومحلاتالمكشوفة

حكمعهدإلىتاريخهايرجعالتيبلاكامنطقةتوجد

،صغيرةقريةآنذاكأثيناكانتحيث،لليونانتركيا

التركي،العهدذلكسماتتحملالمنطقةهذهولازالت

وحوانيتها،المتعرجةالحجريةشوارعهافيتبدوالتي

.الكثيرةومقاهيهاالصغيرة

وهوليكابتس،جبلأثينامنالشرقيالشمالفييرتفع

ويمكنم،028نحوارتفاعهويبلغ،مخروطيشكلذو

المنطقةتوجدجنوبهوإلى،أعلاهمنالمدينةكلرؤية

كولوناكي.المسماةالراقيةالسكنية

الجنوبيةالجهةفىالمنبسطالكبيرأكروبولستلويقع

أثينافيللحياةالأصلىالمركزكانوقد،المدينةمنالغربية

الأرخثيوممثل،تاريخيةاثارعدةفيهوتوجد.القديمة

تذكرأخرىواثار،نايكأثيناومعبدوالبروبيلياوالبارثينون

زاهر.بماض

عددفيهاويعيش،الثقافياليونانمركزأثينا.السكان

الأمر،الأجانبمنكثيريزورهاكما،الناسمنكبير

أكثرحياتهاويجعل،العالميةمنجواعليهايضفيالذي

سكانهامعظمويعمل.أخرىيونانيةمدينةأيمنعصرية

تجارية،شركاتفيأو،بلادهمسفاراتفيإماالأجانب

تعليمية.مؤسساتأو

سكانمن%59مثلمثلهم-أثيناأهلمعظمويتبع

عددأثيناوفي.الإغريقيةالأرثوذكسيةالكنيسة-اليونان

بنائهافيبدئالتيالكاتدرائيةأكبرها،الكنائسمنكبير

كنيسةأيضاوهناك.أم855عامواكمل،ام084عام

الحاديالقرنإلىتاريخهايرجعالتينكوديمسالقديس

.الميلاديعشر

الأبيضالبحرشرقىمناطقأطعمةأثيناأهلطعاميشبه

بطردتىالمطوخالضأنلحممنعادةيتكونوهو.المتوسط

والمأكولاتالعسمكمنكثيرةأنواعوكذلك،عدة

مصنوعجبنوهيالفيتا،المميزةأطعمتهمومن.البحرية

الممزوجالخمرمنبشيءومخلوطالماعز،أوالأغناملبنمن

صمغية.بمادة

منازلأو،صغيرةشققفييعيشونأثيناأهلومعظم

البعفأنحينفيسياراتمنهمالكثيرويملك.رخيصة

العامةكالمركبات،العامةالمواصلاتوسائليستعملالاخر

.بيرايوسبمنطقةأثيناتربطالتيالأنفاقوقطارات

المدارسمنكبيرعددأثينافي.الثقافيةوالحياةالتعليم

التيأثينافبجامعة.العاليالتعليمومؤسسات،الحكومية

والفلسفةوالطبللقانونكليات،ام837عامأنشئت

جامعةوهناك.الطبيعيةوالعلوموالرياضياتواللاهوت

الهندسةطلابهايدرسالتىالتقنيةالجامعةهي،أخرى

جواروإلىأثينا.جامعةفيتدرسلاالتيالأخرىوالعلوم

منواحدوهوالوطنىالأثريالمتحفيقعالتقنيةالجامعة

المجوهراتمنفنيةروائعويحوي.العالمفيالمتاحفأكبر

خاصة،اليونانعصوركلويمثل،النحتوفنوالخزف

منهاأثينا،فيأخرىمتاحفوهناك.القديمعصرها

اليونانعصورمنفنيةأعمالآويحوي،بناكيمتحف

والمتحفأكروبولسمتحفوكذلك،والحديثةالوسطى

البيزنطي.

عالمية،شهرةأثينافيالاثارعلممدارساكتسبتوقد

الكلاسيكية،للدراساتالأمريكيةالمدرسةأشهرهاومن

منالثمانينياتفيأنشئتاوقدللاثار،البريطانيةوالمدرسة

وتدريب،بالحفرياتوتقومان،الميلاديعشرالتاسعالقرن

الاثار.علمطلاب

،لليونانوالمالىالاقتصاديالمركزهيأثيناالاقتصاد.

والكيميائياتالإسمنتبإنتاجتقوممصانععدةوبها

والنسيجوالسفنوالبتروليةالغذائيةوالمنتجاتوالملابمي!

المجوهراتنق!شفنمثليدويةصناعاتوهناكوغيرها.

أخرىوصناعاتوالأحمر،الأصفرالنحالروأعمال

فىمهمادوراتؤديفالسياحة.السياحلدىمفضلة

ومطاعمهابحوانيتهاوالزوارالسياحينعمإذاقتصادها،

.الكثيرةومقاهيها

القديمةالمدينة

تلعلىأثيناالإغريققدماءبنى.ومبانيهالأكروبولس

الأربعةعلىمساحتهتزيدواسعةمنبسطةقمةذيصخري

أكروبولسباسمالمعروفالتلوهو،بقليلهكتارات

علىالقدماءأثيناحكامعاشوقد.العاليةالمدينةويعنى-

القدامىأثيناأهلبنىوقد.عنهالدفاعلسهولةربماالتلهذا

لامهجور،الانوهو،العامةوالمبانيالمعابدالتلهذاعلى

أحد.فيهيعيش
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أهلوكان،حولهأكبروأسوار،قديملسوربقاياوهناك

عشرالثالثالقرنينبينماالأكروبولسحولبنوهاقدأثينا

وهبوهمعبداأيضاعليهبنواوقدالميلاد.قبلوالخامس

أكبرالمعبدهذاوظل،للمدينةالراعيةالإلاهةلأثينا،

،.مق048عامعليهاالفرساستيلاءوقتحتىمعابدها

أكروبولس.تلعلىالقائمةالمبانيمعظمبتحيموقيامهم

ساستهاأحدقيادةتحتاثيناأهلقام.مق474عاموفي

مبانوإضافة،الأكروبولسبناءبإعادة،بيركليسالمحنكين

منالمشادالفاخرالبارثينونمعبدمبنىمثلعليهجديدة

بناءبيركليسبدأكماأثينا.الإلاهةإلىوالمهدىالمرمر،

بناءهولكنللأكروبولسضخمامدخلوهواليروبيليا،

يمينوإلىأبدا،يكتوللماالبيلوبوينزيةالحربأعاقتهالذي

منم55بعدوعلى.نايكأثينامعبديقفالبناءهذا

عامبناءهأثيناأهلأتمأسذيأ،أرخثيوممعبديقعالبارثينون

الإلهوإلىأثينا،معبودتهمإلىوأهدوهتقريبا،.مق004

الخرافيينأثيناملوكأحدأرخثيوسالملكوإلى،بوسيدون

فيهتقومالذيالجنوبيببهوهالمعبدهذاويتميز.القدامى

وقد.سقفهيحملنعذارىشكلعلىمبنيةأعمدةستة

إلىالعشرينالقرنمنالثمانينياتفيالأعمدةهذهحولت

الهواء،تلوثعواملمنعليهاخوفاالأكروبولس،متحف

منمصمنوعةلهامشابهةأعمدةمكانهاووضعت

انظر:،الأصليةالأعمدةتلكصورةعلى،الإسمنت

النحت.

الأكروبو!منالشرقيالجنوبإلى.أخرىمبان

الإغريقالروائيونكانالذيديونيسوسمسرحيقع

القرنإلىتاريخهويرجع.رواياتهمفيهيعرضونالقدامى

أدخلتوقدمشاهد.000251ويسعالميلاد،قبلالرابم

الجهةفيويوجد.الزمنمرعلىعديدةتعديلاتعليه

المرم،،أوديونمسرحالأكروبو!منالغرييةالجنوبية

المسرحهذأولايزالمشاهد.00057منأكثروسعته

المسرحيةالعروضتعرضففيه؟اليومحتىمستعملا

أتيكوسهيرودسإلىبنائهفيالفضلويرجع.والموسيقية

.أم06عامبناءهأتمحيثأثينا،أثرياءأحد

الشمالإلىالقديمةأثيناسموقوهىجصراوتعبن

عنالاثارعلماءكشفوقدالأكروبولس،منالغربي

ضلعهطولعلىويوجد.العامةأجورامبانيمنالكثير

التيالمسقوفةالمرمريةالأعمدةمنطويلصفالشرقي

باسموتعرف،الحوانيتمنالعديدجنباتهابينتحوي

وهياكل-اليوسانعقيدةلي-أثيماالإلاهةهيكلأطلالمربقاياتوحد.المدينةغربيحو!!يالع!ريةالمبانيلينتشص!القديمةأثيناأطلال

(.الصورة)مقدمة،الأوايصيريوسهي!سلم!عموداعشرستةلبقىوقدى(.الصورة)حلفية،أكروبولستللوقأخرى
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915عاميبينبناؤهاتموقد.أطالسأوفاستوا

القرنمنالخمسينياتفيبناؤهاوأعيد،.مأق38و

فيالجاريةللحفرياتومقر،متحفاليوموهي.العشرين

الإغريق.:انظر.أجورامنطقة

تيسيومأو،هفاستيومأيضاويسمى-هفامحتسمعبدأما

.مق944عامبناؤهتموقدأجورا،منطقةخارجفيقع-

أليوم.اليونانفيبهاالمعتنىالمعابدأكثرمنويعد

،ديونيسوسمسرحشرقيم037نحوبعدوعلى

فيالمبنيةالمعابدأكبروهو،الأوليمبىزيوسمعبديوجد

عامبيزيستراتوسالإغريقيالطاغيةبناءهبدأوقد.اليونان

الإمبراطورعهدفيإلابناؤهيكتملولم،.مق053

وقد.أم38و171بينماالفترةفيحكمالذيهادريان

،أم7منهاكلارتفاع،أعمدة401علىالمبنىاحتوى

فقط.عمودا61إلاالانمنهايبقلمولكن

تاريخيةنبذة

عامقبلأثيناتاريخعنالكثيرالمؤرخونلايعرف

غزاوقدأتيكا.الإغريقفيهاحتلالذيالعام،.مأق009

منهايطردوأولموأستوطنوها،الإغريقبعدأثيناآخرونقوم

فيها.بالبقاءلهمسمحوابلالإغريق

.ا!لدن-الدولعليهأطلقماأوائلمنأثيناكانت

المحيطةوالمنطقةالمدينةتشملالمدن-الدولهذهوكانت

الدولشأنذلكفيشأنها،ملكلأثيناوكانبها،

ملكأولإنالتقليديةالرواياتوتقول.الأخرىالإغريقية

الإغريقيةالدوللتلكالملوكحكموأن،سسروبسهو

حكمهاآنذاكتولىحيث،.مق682عامحتىاستمر

كلينتخبهم،الأرخونأحدهميسمىمنتخبونموظفون

وكانواواحد،عامولمدةالبالغونالذكورالمدينةسكان

بعد.فيماتسعةإلىعددهمزيدثمالبدايةفيثلاثة

مجلسإلى،خدمتهانتهاءبعدينضمالأرخونكان

اسمعليهيطلق،السنفيكبارسياسيينمنمكون

فيهيجتمعونكانواالذيالمكاناسموهوأريوباغوس

التيالسياسيةالأموروليعدوا،القتلقضايافىليحكموا

.العامالمدينةمجلسفيالتصويتعليهاسيجري

أمور،عدةذلكعنونتجأثينا،سكانعددازداد

كما،بالطعامتزويدهمعنعجزواأتيكامزارعيأنأهمها

أراضيامتلاكفيأخذتالحاكمةالأرستقراطيينطبقةأن

الزراعطبقةأضعفالأمروهذاتدريجيا،الجيدةالمزارع

مندينهميوفواأنأملعلىيستدينونفبدأواالصغار،

الإيفاءبعضهمباستطاعةيكنولم.التاليالعاممحصول

لدائنيهم،عبيداويصيرونأراضيهميفقدونفبدأوا،بالدين

وطبقةالمعدمةالدنياالطبقة،طبقتانأثينافيوظهرت

الأهليةالحربشبحوبدأبينهما،التنازعوزادالأثرياء.

الأفق.فييلوحبينهما

فيالمهمةالإصلاحاتبحض!حولونالأرخونادخل

محرراالديونبإلغاءفبدأ،.مق495عامأثينامجتمع

أرأضيهمإرجاعيستطعلمولكنهعبيدا،صاروامنبذلك

لتوليبعفالأسسبوضعذلك،بعدقامكما.لهم

فأصبح،التوليلذلكأساساالثروةفجعل،العامةالمناصب

نادونعاماموظفايصبحأنفيالحقمؤهلمواطنلكل

أيضاسولونوقام.التقليديةالحكماسرأحدمنيكون

.الناسبنوأشاعهاأثينا،قوانينتنطمبإعادة

فيالفقرمشكلاتتحللماللإصلاحاتهذهولكن

قادةأحدوهو-بيزيستراتوسقام.مق056عاموفيأتيكا.

أثينا،فىالسلطةعلىبالاستيلاء-المحترمينالجيش

لكنهمرتينالسلطةمنواستبعد.الطغاةحكموحكمها

عامموتهوحتى،.مق545عاممنذبحزمحكم

يجازيفكانالدنيا،الطقاتساندتهوقد..مق527

منصادرهاقدكانالتيالأراضيبإعطائهممسانديه

منبدأهماإكمالفياستمروهكذاالأثرياء.معارضيه

بيزيستراتوسيلغولم.التقليديينالحكامقوةتقليص

لنفسهوكعسبتماما.عليهاسيطربلوالأرخونالحكومة

من،المدينةفيإصلاحاتبعدةقامذلكوبعدشعبيا.ولاء

ولكنه،زيوسمعبدمنالأولىالمراحلبناءفيشروعهذلك

انظر:.الطغاةحكمأثيناوحكمهبياس،ابنهوخلفهمات

ايرستبداد.

،.مق015عامالحكمعنهبياس.أزيحالديمقراطية

وهو،البارزةالأسرأفرأدأحدحكمهاعلىوخلفه

أثيناأهلإقناعمن.مق805عامتمكنالذيكليسثينيز

أثينامنجعلوالذي،عليهماقترحهالذيالدستوربقبول

غيربقىالدستورهذاأنمنوبالرغم.ديمقراطيةدولة

احتفظوقد،السفنمئاتبهمعمولأظلأنهإلامكتوب

الأموربعضإليهاوأضاف،الأرخونإصلاحاتبمجمل

.استجدتالتي

رباطعلىقائمةكليسثينيزعهدحتىالمواطنةكانت

استوطنتالتيالأربعالأيونيةالقبائلإلىوالنسبالدم

مواطنا.ليصيرإخوةإلىينتصيأنالرجلعلىوكانأتيكا،

منالبالغينالذكوركلمنجعلكليسثينيزنظامولكن

وأالقريةفيوأعضاء،مواطنينعاما،عشرثمانيةالعمر

القريةفيالعضويةأصبحتوقدفيها.يعيشونالتيالمدينة

نأفيالحقللرجلأصبححيثبعد،فيماوراثيةالمدينةأو

فيها.يعيشلامدينةأوقريةفيعضوايكون

مجموعةثلاثينإلىوالمدنالقرىكليسثينيزقسم

إلىبدورهاهذهوقسمتترتيس،باسمعرفت،صغيرة
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الرائعةاالأرهارامرلاقاتواحهتهفييعرضأثيناقلبفيللأزهارمتجر

المدية.سالريالتعماليالقطاعليرواجاالتسويقمناطقأكثرتقع

منالقبائلهذهمنقبيلةكلوتتكون،جديدةقبائلعشر

ونتجأثينا.فيمختلفةلمناطقالتابعةالمجموعاتمنثلاث

إلىينتمونقبيلةكلأعضاءأصبحأنالتقسيمهذاعن

أثينا.منمختلفةومناطقمختلفةعوائل

مجلسإنشاءهيكليسثينيزإصلاحاتأهمكانت

.الاقتراعطريقعنسنويايختارونعضو،005منمكون

الجمعيةلاجتماعالأجهزةتحضيرهيالمجلسهذاومهمة

أثينامواطنيالجديدالنظامهذامكنوقد.أثينافيالعمومية

نإإذمدينتهما،حكومةفيالمشاركةمنالكفاءةذويمن

عداما،للمواطنينمفتوحةكانتالمدينةمجلسعضوية

للوظائفبالنسبةالحالكانوكذلك،المعدمةالطقات

حقفإنالإصلاحاتهذهكلورغم.بالدولةالعامة

منمحروماتكنفقدللنساء،مكفولآيكنلمالمواطنة

وبمرور.الدولةفىموظفاتيصرنأنومن،الاقتراعحق

يتمالجيم!-قادة-ماعداالموظفينكلأصئاختيارالزمن

عنيتمالجيمشقادةاخشياروكان،الاقتراعطريقعنسنويا

ولا،مخالفاتيرتكبونالذينوالموظفون.ألانتخابطريق

وعن،سنواتعشرلمدةنفيهميم!ش،العامالرضاينالون

.اسمكانتصويتطريق

.التجارياليونالىمركزأثيما،أرحاءفىالطلهتالهواءأسواقتششرلواد.

الانتصاراتفيبارزادوراأثيناأدت.الذهبىالعصر

الحروبفيالفارسيةالجيوشعلىالإغريقأحرزهاالتي

إلى048و-.مق094)الفترتينفيبينهمادارتالتي

،الانتصاراتهذهبفضلأثيناوصارت.م(.ق947

بغرضالإغريقيةالدولمنمجموعةيضملحلفقائدة

الحلفهذاتحولوقد،فارسدولةعلىالحصبشن

عاممنالفترةوكانت.أثيناإمبراطوريةبعدفيماليصير

التاربفيفتراتأنصعمن.مق431عامإلى477

وفيها،الذهبيالعصربفشرةعرفتماوهيأثينا،

بلادكلفيمرموقاوفنياأدبيامركزاأثيناأصبحت

.اليونان

فيأثيناقائد-بيركلي!أدخلوالتدهور.الحرب

مدينةضدالبيلوبونيزية،الحربفىالمدينة-الذهبيعصرها

هذهواستمرت،.مق431عاموذلكوحلفائها،أسبرطة

.مق404عامحتىأسبرطةدانتصارانتهتالتيالحرب

واستمرت،إغريقيةدولةأقوىبعدهامنأسبرطةفأصبحت

أما،طيبةقبلمن.مق371عامهزيمتهاتمتحتىكذلك

فيليبمميطرةتحت-اليونانلاقىمما!-سقطتفقدأثينا

المقدوني.الأكبروالإسكندر
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ثانية،مرةاسمياسيةقيادتهااستعادةمنأثيناتتمكنلم

الناسقبلةواستمرت،الثقافياليونانمركزظلتولكنها

الروماني،الحكمأيامبعدوفيما،المقدونيالحكمأيامالثقافية

ولكنها،للعلمطلبامكانكلمنالأثرياءأبناءيأتيهاوكان

أغلقعندماوذلك،م952عامبحلولالمكانةهذهفقدت

فيها.الفلسفةمدارسجستنيانالإمبراطور

القرنينبينماالفترةفىأثيناكانت.الوسطىالعصور

وقدمهملا.فقيرابلداالميلاديينعشروالحاممم!عشرالثاني

،عدةوإيطاليونبيزنطيونحكامالفترةهذهفيحكمها

حكمهمبسطعشرالخامسالقرنفيالعثمانيونواستطاع

بناءها،يعيدوافلمبها،العنايةعنانشغلواولكنهمعليها،

المتصدعة.مبانيهايصلحواأو

حربأعقابفي-أم834عامأثيناصارت

وبدأ،الجديدةاليونانلمملكةعاصمة-اليونانيةالاستقلال

القديم.جمالهالهايعيدونأهلها

الثانيةالعالميةالحربأثناءأثيناكانت.الحديثالتاريخع

اليونانيينأنبمعنى،مفتوحةمدينةأم(1-549)939

غرضهموكانعنها.يدافعواوألا،محصنةتكونألاقبلوا

القصفمنالفنيةوآثارهاالتاريخيةمبانيهاحمايةهوهذامن

فقد،الأذىمنأثيناتسلبملمذلكعنورغماوالدمار.

.أم449عامأخلوهاولكنهمام،419عامالألماناحتلها

مبانيبناءإعادةالحربنهايةبعدالاثارعلماءبدأ

فيام069عاممنذبدئوقدوترميمها.القديمةالمديخة

كانتالتيالقديمةالمبانيأماكنفيجديدةمبانتشييد

مسؤوليةوتقع.الأولأوتوملكهاعهدمنذأثينافيقائمة

ومجلسها.عمدتهاعاتقعلىالمدينةشمؤونإدارة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

بيقورأ

أرسطو

يسريستدأ

نيسريسطوفاأ

فلاطونأ

يسخيلوسإ

كسيتيليسبرا

ليركليس

أثينا

غوسريولالأا

ثيسيوس

فن،بةلخطاا

مارالدا

ينةلمدا-ولةلدا

تراجم

توسبيزيسترا

ثسبيس

ثميستوكليس

يصريلىتيومميلى

كوراد

يمومشينيسد

زينفون

الرواقىزينون

صلةذاتأخرىت

غريقل!ا

كروبولسلأا

طيةايمقرلدا

الثلاثونالطغاة

نونلقاا

الليسيوم

سقراط

سوفوكليس

سولون

مميمود

يالرفيد

يسالكيبياد

كليسثينيز

يوربيدس

وروباأ

والتعليمالتربية

معركة،راثودالما

المسرحية

الاقتراعورقة

ليونانا

وطبفا.الإغريقيةالأساطيرفىوالحكمةالحربإلاه!أثيئا

جبينمنالنضجمكتملةانبثقتفقدالأساطيرلإحدى

.الرومانعندمينيرفاالإلاهةوتقابلها.ألالهةملكزيوس

وقد،الحربمنالعقلانيالجانبتمثلأثيناكانت

.والحرفللفنونراعيةبوصفهاأيضاالإغريقعبدها

وقد.والحياكةالغزلفيخاصبشكلبارعةوكانت

لاتقلحياكتهاأنأراكنىتدعىالبشرمنامرأةادعت

مسابقةفيمعهاللدخولوتحدتهاأثيناحياكةعنجودة

المسابقة،بتلكفازتمنحولالأساطيرتختلف.حياكة

أراكنىبتحويلالمسابقةبعدأثيناقامتلإحداها،وطبقا

.الغزلفيحياتهاقضاءعليهايتعينبحيثعنكبوتإلى

أراكني.انظر:

بالاسيسمونهاوالإغريقمطلقا،أثيناتتزوجلم

علىمعابدهاأشهرويوجد.)العذراء(وبارثينوس)البكر(

وتتحدث.البارثينونويسمىأثينامدينةفيالأكروبولس

اسمها.علىالمدينةأثيناحصولكيفيةعنالأساطيربعض

مدينتهمتسميةفىأتيكامنطقةفىالإغريقرغبفقد

أثينا،الإلاهةأوالحربإلهبوسيدوناسمعلىالرئيعسية

الأكثرالهديةيهبهمأنيستطجعمنهممنعلىاعتمادا

بينماالحصانخلقبوسيدونإنالأسطورةوتقولنفعا.

أثيناهديةبأنالالهةوحكمت،الزيتونشجرةأثيناخلقت

وأصبحتاسمهاعلىالمدينةسميتلذانفعاالأكثرهي

لها.راعية

خوذةترتديوهيأثيناالقدماءالفنانينرسوماتتصور

أثيناوتتخذ.إيجسان!:إيجس.يسمىسحرياودرعا

لها.رئيسيارمزاالبومةمن

لفرسا،لبارثينونا،الميدوزا،مينيرفا:أيضانظرا

المجنح.

قارةمنالشرقيالشاليالجناحفيتقعدولةإديوييا

منويحدها.الإفريقىبالقرنالانيعرفماأوإفريقيا

كينياالجنوبومن،السودانالغربومنإرترياالشمال

وجيبوتى.الصومالالشرقومن،والصومال

التيالوجوهمعنىتحملالتياليونانيةالكلمةوتعد

إثيوبياكلمةمنهاشتقتالذيالأصلهيالشمسحرقتها

بمامصر،جنوبيسكانعلىالقدامىالإغريقأطلقهاالتي

هؤلاءأنإلىذلكويرجعإثيوبيا.دولةقاطنوذلكفي

دولةسكانمندكنةأكثرببشرةيتميزونالسكان

اسمإثيوبيادولةعلىيطلقكانمضىعهدومنذ.الإغريق

كلمةمنمشتقإنهالإسمهذاعنقيلىوقد.الحبشة

وهذا.الناسمنالخليطتعنيالتيالاصلالعربيةحباشات

سكانتشكلالتيالمتعددةالعناصرإلىإشارةبدوره
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منجاءتالكلمةأنالبعفالآخريعتقدحينفيإثيوبيا،

بعيد.زمنمنذعاشتإثيوبيةقبيلةاسم

معظمالخصبةوالهضاب،الوعرةالجبالوتشكل

شماليالأحمرالبحرساحليعدكماإثيوبيا.مساحات

وقد.العالممستوىعلىحرارةالمناطقأشدمنالبلاد

الجفافمنموجاتلاخر،حينمنالبلاد،شهدت

وراءهاخلفتحادةمجاعاتانتشارفيتسببتالشديد

منالتسعينياتأوائلوفيوالثمانينياتالسبعينياتفي

الضحايا.منكبير!عدداالعشرينالقرن

الإفريقية.القارةدولأقدممنواحدةإثيوبياودولة

إثيوبيا.أباطرةأولهوالأولمينليكالإمبراطوركانفقد

سلالةمنخلفوهأ!ذيناإثيوبياحكامبأنالاعتقادرسنيوقد

.سليمانوالنبىسباملكة

منالعديدإثيوبياحكمعام،ألفينحومدىوعلى

الجيشقادةقام،م7491سنةوفي.والأباطرةالملوك

عنهيلاسيلاسيالإمبراطورإقصاءعنهنتجبانقلاب

فقدالإمبراطور،خلعبعدتستقرلمالأمورأنبيد.الحكم

الجبهةباسمعرفتالجيشمنمتمردةجماعةقامت

العسكرية.بالحكومةبالإطاحةالشعبيةأضوريةاالديمقراطية

بالحكومةالمتمردونأطاحأنبعد.الوطنيةالحكومة

وفي.انتقاليةحكومةتشكيلتم،أم199عامالعسكرية

للبرلمانعضوا548الإثيوبىالشعبانتخبأم599عام

الاتحاديالمجلسوشكل.النوابمجلسعليهأطلقالذي

نفسوفي.الختلفةالعرقيةالأقلياتيمثلونعضوا171من

وملسللبلادرئيساجدادونيجاسوانتخابتم،العام

للوزراءرئيسازيناوي

تعمئإلىإثيوبيادولةتقسيمتم.المحليةالحكومة

الجمعياتوتؤدي.العرقيةالمجموعاتأساسعلىمقاطعات

الحكومةنطاقفيالأهميةغايةفيأدواراوالريفيةالحضرية

.والنظامالقانونحفظفيتساعدالتيالإثيوبيةالمحلية

فيقضائيةسلطةأعلىالعلياالمحكمةتعتبر.المحاكم

العاليةألمحكمةمنالاستئنافاتإليهاترفيإثيوبيا

البلاد.فيالثانيةالعلياالمحكمةتعتبرالتىللاستئنافات

لخدمةجيدةبمساهماتوالحضريةالريفيةالجمعياتوتقوم

.الصغرىوالمدنيةالجنائيةالقضايافىبالحكمالعدالة

السكان

إثيوبياسكانيبلكدد.واللغاتالأصول،السكان

ومصرنيجيريابعدالثالثةوهيأم()6!9مليوناءهنحو

ويعي!.الإفريقيةالقارةفيسكاناالدولأكثرقائمةفي

يعيشحينعلىالريفيةالمناطقفيالسكانمن87%نحو

السكانعددويبلغ.الحضريةالمناطقفيالسكانمن%ا3

موجزةحقائق

أبالا.أديس:العاصمة

الأمصية.:لرسميةاللغةا

جمهوريةويعىبالأمهريةوذلكإثيوياهبرتسباويت:الرسميالاسم

الديمقراطية.إثيوبيا

.!كمأ/009،122:المساحة

إلىالشرقوم!أكم،/426الحوبإلىالحتممالمر:مسافةأطول

الآن)الساحلكمأ11،2الساحلوطولأكم،،666الغر!

إرتريا(.دولةمنحزء

داشن.رأستسمىمنطقةعمدسطخالبحرفوقم062.4:الارتفاع

تحتأم61ارتفاعأقليبلغحيرفي،ارتعاعأقصىهووهدا

الدلاقل.ممخفصتسمىمنطقةعدالبحرسطحمستوى

55)00،927"السكانعددبلغ،م6991عاملتقديرطبقا:السكان

وحسب2.كمالسمة05نحواسسكاسةاالكثافةوبلعت،لسمة

ويبلغ.نسمة4054155.93السكادعددللغ4891عامتعداد

نسمة.،64،.00001نحوم1002ا!امالمقدرأ!سكاراعدد

.مدنس!صان%31وري!سكان87%:السكانتوزيع

قصب،الزيتيةالحبوب،الشاميةالذرةالر،:الزراعية:المنتجاتأهم

الأحذية،،المحفوظةالأغذية،الإسمنت:الصناعة.القمحالسكر،

.المسسوحات

تقدميالعريزة،أمىياإثيوبيا،ياللأمامتقدمى:الوطنيالن!ثيد

.واردهريوالتعشي

الأحضرالألواد:تحملأفقيةقطعثلاثمنالوطنيالعلمسكولى:العلم

كمامازالوالعلم(أسفلإلىأعلىمن)مرتبةوالأحمروالأصفر

وسطفيت!هوبسيطةإضافةمعالعسكريةالحكومةعصرمنذهو

الأثيوبي.الجي!قدرعوهىالعلم

او!ةلمصفةالبر.هيإثيويافيالمتداولةالرس!يةالعملة:العملة

.لنقودا:نظرا،الصعرى

1)0003.14نحوأباباأديس:إثيوبيامدنأكبرفي

المجموعة-أ:مجموعاتثلاثمنالإثيوبيونينحدر

الأوروبيين.ويشبهونبنيةببشرةأفرادهايمتازالأولى

والمجموعة3-السود.الإفريقيونهمالثانيةالمجموعة2-

العربية.الجزيرةشبهسكانمنالأصلفيهمالثالثة

وسماتبنيةبشرةذويالإثيوبيينمعظماصبحوحاليا

والأسود.الأوروبياللونبينتتراوحطبيعية

مجموعتينإلىعادةالإثيوبيالشعبويقسم

همالأولىالمجموعة.التحدثللغةطبقاكبيرتين

الناطقونهمالثانيةوالمجموعة،الساميةباللغاتالناطقون

شمالىفيالأولىالمجموعةوتعيع!الكوشية.باللغات

المجموعةبهاتتحدثالتىاللغاتومنالبلاد.ووسط

ناحيةومن.والغوارجيةوالتيجريةالأمهريةالأولى

الجنوبيةالمنطقةفيالثانيةالمجموعةسكانيتركز،أخرى

إثيوبيا.منالشرقيةوالمنطقة
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إثيوبيا

دوليةحدود

طرق

حديدلةثسك

فصليةمحابى

مستلفع

وطليهعاصمة

أحرىوللدانمدن

البحرسطحمستوىعنالارتفاع

الدوليةالحدودلىمرحغاليستهدهـالخرلطة

الإفريقيالأصلذويمنإثيوبياسكانمعظميعيش

هؤلاءيشكلحيث،الغربيةالناحيةمنالبلادحدودعلى

ويتحدثونإثيوبياسكانإجماليمن%5نحوالسكان

ويشكل.الصحرأوية-النيليةاللغاتعائلةإلىتنتميلغات

معروفونوهمالسكانإجماليمنبسيطةنسبةإثيوبيايهود

السوداليهودلقبعليهميطلقوأحياناالفلاشا،باسم

وفى.داكنةبضرةذووإثيوبيا،سكانمنكغيرهملأنهم

04إثيوبيافيكان،العشرينالقرنمنالستينياتأوائل

هاجر،الوقتذلكومنذالفلاشا.يهودمنتقريئاألفا

حدثاهجرتهموكانت.المحتلةفلسطينإلىمنهم09%

للنظر.لافتا

التخاطبلغة-ساميةلغةوهي-الأمهريةاللغةتعد

منيقربمااللغاتعددفيهايبلغالتيإثيوبيافيالرسمية

عدديبلغ.أخرىلهجة002إلىبالإضافةلغة07

إثيوبياسكانمن%05نحوالأمهريةباللغةالناطقين

العربيةاللغتينبكلتاالتحدثالإثيوبيالشعبويستطع

واحدةالجعزيةواللغة.الرسميةاللغةجانبإلىوالإنجليزية

بهذهقديماالإنجيلكتبوقد،القديمةالإثيوبيةاللغاتمن

طقوسفىوتعستخدمحيةاللغةهذهومازالت.اللغة

الإثيوبية.الأرثوذكسيةالكنيسة

فىأوقرىفيالإثيوبيينمعظميعيش.المعيشةأنماط

حياةعنقليلاتختلفالانوحياتهممنعزلةعزب

الأرضفييعملونفلاحونمنهمفالغالبية،أجدادهم

المزارعين،إلىوبالإضافة.الثيرانتجرهاخشبيةبمحاريث

أساسايعملونالذينالبدومنجماعةالريفيسكن

لمحاثيوبيا،الريفيةالمناطقفيالانتشارواسعوالفقر.بالرعي

المناطقإلىالريفيينمنكبيرعددينزحعامكلففي

أيضاالفقرويتفشىعمل.عنللبحثمحاولةفىالحضرية

عامةبصورةالحضرسكانأنإلا.الحضريةالمناطقفي

،المدارسلوجودوذلكالريفسكانمناقتصادياأفضل

الحياةضرورياتتوفربسببوكذلك،الصحيةوالرعاية

الكهرباء.مثلالعصرية

جدرانها،مستديرةبيوتفيالإثيوبيينمعظمويعيش

سطوحلهاوالبيوت.بالطينومغطاةالخشبيةالإطاراتمن

تشا!!مصرخديةلأثاحلأقيككيم-لأج!ا
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إثيوبيا802

بعضوفيبالقشمغطاةوهي،مخروطيشكلذات

التىالمناطقوفي.معدنيةبألواحمغطاةتكونالأحيان

السكانمنالعديدأننجد،بوفرةالأحجارفيهاتوجد

وبالإضافة.الشكلمستطجلةالحجرمنبيوتفىيعيشون

منالكثيربهاالإثيوبيةالمدنفإنالتقليديالسكنإلى

العماراتمنالكثيرأباباأديسفيويوجد.الحديثةالمجافي

.كثيرةسحابوناطحاتالشققالمتعددة

منمكونةثيائاونسائهاإثيوبيارجالمعظمويرتدي

القطنخيوطمنمعظمهايصنعشماستسمىواحدةقطعة

إثيوبياجنوبفىالنالربعضويرتدي.الدقيقالأبيض

وخصوصخاالاخر،البعضيرتديحينفي،الجلديةالملابس

الغربي.الطابعتحململابس،الحضريةالمناطقسكان

الطعام،الواتتسمىالتىالسميكةالمتبلةاليخنةتعد

والخضرأواتاللحممنصنعهاويتمالإثيوبيينبينالشعبي

الواتعادةالإثيوبيونويأكل.البيضغالباإليهاويضاف

الحموضةإلىيميلالسكيكةقرصمثلرغيفمنقطعمع

أنجيرا.ويسمىقليلا

لحملالجمالالريفيةالمناطقسكانيستخدم

منكبيرعددويسافر،السوقمنالمنزليةالاحتياجات

علىللحصولالأقدامعلىطويلةمسافاتالناس

.الأسواقمناحتياجاتهم

والتنسالقدمكرةهيإثيوبيافيالمفضلةوالألعاب

الورقألعابأيضاالإثيوبيونويمارس.الطائرةوالكرة

الإثيوبيينمنالكثيرويحتفل.والطاولةالشطرنجمنوأنواغا

والأيامالزواجحفلاتمثلاحتفالاتفيهايقيمونبأعياد

.الأخرىالمقدسةالدينية

إلىالسوقمنمؤنهملحملالإبليستخدمولىالإثوبيونالريفيون

مسافاتأقدامهمعلىالسيرعلىالسكادمنال!ضيروددرج.دورهم

منها.والعودةالسوقإلىللذهابطويلة

إلىإثيوبياسكانمن%04نحوينتمي.الدين

نحوالمسلمونويشكل.الإثيوبيةالأرثوذكسيةالكنيسة

إثيوبياجنوبفيالمسلمينأكثرويعيع!.السكانمن04%

تعصبورغموالجالا.والصوماليينالدناقلقبائلمنوهم

انتشاريتوقفلموالمسلمينالإسلامضدالحبشةملوك

إياسوليجتولىوحينزعمائها.بينتغلغلبلالإسلام

مأ619عاموقررالنصرانيةأنكر،الحكممينليكحفيد

الدولوتدخلت.العثمانيةأطخلافةدينيابلادهتبعية

منعملوقد.العرلقعنالتخليعلىوأرغمتهالأوروبية

ووصل،الإسلامانتشارمنالحدعلىبعدهأتوا

فىتوجدكما.الظروفتلكفيالعرش!إلىهيلاسيلاسي

أشكالمنشكلاتمارسالتىالفلاشامجموعةإثيوبيا

فيمارسونالسكانمنالباقيةالبقيةأمااليهوديةالديانة

.السائدةالتقليديةالديانات

بالالتحاققانوناملزمينغيرإثيوبياأطفال.التعليم

يلتحقونالأطفالمن%46نحوأننجدولذأبالمدارس

بالمدارسفقط%أ2يلتحقحينفي،الابتدائيةبالمدارس

فىكبيراتقدماإثيوبياأحدثت،أم979عامومنذ.الثانوية

جامعةهيواحدةجامعةبهاأنشئتحيثالتعليمتطور

.الأخرىالمدنفيالعديدةالفروعذاتأباباأديس

بالديانةمتعلقةالإثيوبيةالفنونمنكثير.الفنون

علىالماضيفيالفنانونرسعمحيثالأرثوذكسيةالنصرانية

بالإضافةالقديسينوصورالمقدسةالمناظرال!سنائسجدران

أما.الدينيةالخطوطاتإلىأضافوهالذيالشرحإلى

الدينيةالأعمالوكذلكالدينيالشعركتبوافقد،الكتاب

الجعزية.باللغةالأخرى

الإثيوبيونالكتابآلف،العشرينالقرنأوائلومنذ

واللغاتالأمهريةباللغةوالشعروالمسرحياتالروايات

الصورأبدعوافقد،الفنانونأما.الأخرىالحديثةالإثيوبية

الزجا!علىالرسموكذلك،والرسومات،الزيتيةالجدارية

الغربية.النماذجيسايرالذيالملون

والمناخالسطح

وتغطي2كمأ)009.401نحوإثيوبيامساحةتبلغ

إثيوبيامنوالوسطىالغربيةالأجزاءمعظمالإثيوبيةالهضبة

المنخفضة.الأراضيبهاوتحيط

مايزيدلتغطىالإثيوبيةالهضبةتمتد.الإثيوبيةالهضبة

بينيترواحارتفاععلىوتقع،الدولةمساحةثلثيعلى

ويعيمث!البحرسطحمستوىفوقم0032و.ام0،08

الأراضيأفضلالهضبةوتضم.الإثيوبيينمعظمفوقها

الهضبةعلىتهطلالتيالسنويةالأمطاروتزيد.الزراعية

إلىالحرارةدرجاتمتوسطويصلسمأ20علىالإثيوبية

!!!-مصصحرو*!كل

-!
،?

!ء!ء!ضيص



وبالإضافة.حديثةمبانلهاإثيوبيافيمدينةوأكبرالعاصمةأبابماأديس

مؤتمراتتستضيففهي،إثيوبيافيرئيسياتجاريامركزاكونهاإلى

لإفريقية.عالمية

عنالهضبةارتفاعاتفيهاتقلالتيالمناطقفيم22

هذاعلىالارتفاعاتفيهاتزيدالتيالمناطقأمام،2)004

.م61الحرارةمتوسطفإنالحد،

كلفيالإثيوبيةالهضبةتنحدر.ا!لنخفضةالأراضى

متوسطويبلغ.المنخفضةالأراضيمناطقناحيةألاتجاهات

التىالأراضيهذهمعظمفيم527نحوالحرارةدرجات

وتقع.العامفى3سم51منأقلالأمطارمنقدراتنال

الجهةإلىالحرأرةالشديدةالمنخفضةالصحراويةالأراضي

الحرارةدرجاتترتفعحيثإثيوبيا،منالشرقيةالشمالية

قليلةالمناطقوهذه.م954منأكثرإلىأحياناهناك

الحرارةدرجاتوارتفاعالجافالمناخبسببالسكان

الزراعية.التربةفقرإلىبالإضافة

نهرهيإثيوبيافىالرئيسيةالأنهار.والبحيراتالأنهار

فيأبياسمعليهيطلقالذيالأزرقوالنيلوباروأوالق

بحيراتوأكبر.شبيلىووابيوأومو،،وجينليإثيوبيا،

تمتدالتيالبحيراتمنسلسلةوهناكتانا.بحيرةهيإثيوبيا

العطمالأخدودواديامتدادعلىالإثيوبيالجنوبخلال

وزيواي.أبايابحيرتيوتضم

كثيرةأنواعإثيوبيافىتعيمق.والنباتيةالحيوانيةالحياة

والزرافوالفيلةالظباءمثل،المتوحشةالحيواناتمن

معظمالأعشابوتغطي.والخرتيتوالقرودوالأسود

فيالمنخفضةالاراضيمنالكثيروكذلكالإثيوبيةالهضبة

بعضالمطيرةالمداريةالغاباتوتغطيالبلاد.وشرقجنوب
902ثيوبياإ

فيالسكان.معزولةعزبأوقرىفييعيشونالإثيوبيالريفسكان

لمنازلنماذجالخلففيالدائريةوالقطاطي.بيلممطقةمنالقريةهذه

إثيوبيا.فيالريفأهل

بصورةالبنأشجارتنموحيثالغربيةالجنوبيةالأجزأء

منالغربيالجنوبفىالمرتفعةالأراضىغاباتفيوأسعة

إثيوبيا.

لاقتصادا

النشاطهيفيهاوالزراجمة،ناميةدولةإثيوبياتعتبر

منالفلاحينمعظميجدحيثللبلاد،الرئيسيالاقتصادي

حينمنالبلادوتعم.لأسرهمالغذاءعلىالحصولأجل

تعرضينئكلنهاالشديدالقحطمنموجاتآخرإلى

العملقيىمن%85نحوبالزراعةيعمل.للمجاعةالبلاد

التعدينويعد.والحكوميةالخدميةالأعمالفي%أو.

ناحيةومنانتشارا.الأقلالاقتصاديةالأنشطةمنوالصيد

البلاد.اقتصادياتعلىتهيمنالدولةفإن،أخرى

تستخدمسلعاالإثيوبيينالفلاحينمعظمينتج.الزراعة

الرئيسيةالمحاصيلوتضم.المحليالاستهلاكفيأساسا

الجنوبفيالبنالفلاحونويزرعالصفراء،والذرةالقمح

الأخرىالمحاصيلومن.البيعبقصدوذلكللبلادالغربي

ومنالسكر.وقصبالزشيةالحبوبالبيعبهدفتزرعالتي

والماعزالأبقاريربيالإثيوبيالشعبأنأيضابالذكرالجدير

والدجاخ.والأغنام

فيالزراعيةالأرا!يكلالإثيوبيةالحكومةوتمتلك

منأكثرليسعائلةلكلالزراعيةالملكيةوحدودالبلاد.

أيضاالحكومةوتدير.الأرضمنهكتاراتعشرة

.المزارعمنوالمسعةمساحات
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الأراضيمنفقطصغيراجزءاالفلاحونويستغل

البلادفيالزراعيةالرقعةولزيادةإثيوبيا.فيللزراعةالصالحة

التسويقوكذلكالزراعةوأدواتطرقتحسينمنلابد

النقل.ووسائل

التصنيعيالنشاطالمنسوجاتإنتاجيعتبر.الصنيع

الأخرىالصناعيةالمنتجاتومنإثيوبيا،فيالرئيسى

والأحذية.والأغذيةال!سمنت

هيلإثيوبياالرئيسيةالصادرات.الخارجيةالتجارة

فهي،للوارداتبالنسبةأما.الزيتيةوالحبوبوالجلود،الن،

والدول.والالات،الخاموالنفطالكيميائيةالموادتشمل

ألمانيا،:هيالخارجيةتجارتهافىإثيوبيامعهاتتعاملالتي

الأمريكية.المتحدةالولايات،اليابانإيطاليا،

غيرإثيوبيافيالطرقمعظما.والاتصالاتالنقل

يربطالحديديةللسككواحدخطويوجد.معبدة

فيالدوليالجويالمطارويوجد.جيبوتيبميناءأباباأديس

ميناءخلاللإثيوبياالخارجيةالتجارةمعظموتمر.أباباأديس

جيبوقي.

ونحوراديو،جهازملايينثلاثةنحوإثيوبيافييوجد

صحىثلاثإثيوبيافىوتصدرتلفاز.جهازألف04

باللغةفتصدرالثالثةأماالأمهريةباللغةمنهااثنتان،يومية

اللإنجليزية.

تاريخيةنبذة

قديمةأحفوريةأجزاءبعضوجدت.الأولىالعصور

القرنفي.عاممليونىنحوإلىتاريخهايرجعللإنسان

الساميونهماجماعتانالمنطقةسكنتالميلاد،قبلالخامس

أما،رعاةأوفلاحينالكوشيونكانوقد.والكوشيون

تجارا.أوفلاحينفكانواالساميون

المعروفةالمنطقةفىمهمةدولةأولهي.أكسوممملكة

الثالثالقرنفيتأسيسهاتمحيثإثيوبياباسمالان

مملكةوأصبحت.أكسوممدينةعاصمتهاوكانتالميلادي

العربيةالجزيرةمعتجارتهاخلالمنثراءأكثرأكسوم

تصدركانتفقدوروما؟وفارسوالهندواليونانومصر

والتوابل.والعاجألذهب

الرابعالقرنفىقوتهاأوجأكسوممملكةبلغتوقد

النصرانيةجعلالذيعيزاناالملكحكمتحتوذلكالميلادي

قوةانهارتالميلاديالسالغالقرنوخلال.الرسميةالديانة

والبحرالعربيةالجزيرةعلىالمسلمونسيطرأنبعدأكسوم

طرقعلىالهيمنةلهموتمالشماليإفريقياوساحلالأحمر

.أكسومتجارةعلىالقضاءثمومنالدوليةالتجارة

مملكةظهرت،أكسوممملكةانهياربعدزاقوي.عهد

علىالأسرةهذهسيطرت.زاقويسلالةتحكمهاجديدة

تدعىالتيروهما،واتخذتالإثيوبيةالهضبةفيالحكم

منالجنوبإلىكم024بعدعلىلهاعاصمةلاليبيلاالان

الملكالحكمإلىوصلام002عامحوالىوفي.أكسوم

ببناءالملكهذاقاموقد.زاقويملوكأشمهرمنوهولاليبيلا

هذهولاتزالالصلدالصخرفينحتهاتمالكناشمنعدد

يكانوأطاح،أم072عاموفيروها.فيقائمةالكنآئس

وملكةسليمانالنبىإلىيمتدنسبهإنيقالالذي،أملاك

الإمبراطوريةانقسمتوبعدها،زأقويبمملكةسبأ،

منعددإلىالميلاديعشرالسادسأغرنافىالإثيوبية

.الصغيرةالممالك

وعادام988عامالعرشاعتلى.الثانيمينليك

علىبالسيطرةوذلك،الإثيوبيةالإمبرأطوريةلتوحيد

.الصغيرةالممالك

الثانيمينليكالإمبراطورحققأم698عاموفى

التيالمعركةفيوذلكالإيطاليالجيشعلىساحقاانتصارا

الإيطاليالجيعقكانحيثأدوافيالوفينبيندارت

نتالمنوكان.الإثيوبيةالأرا!يمنجزءعلىيسيطر

منالكثيرالمنتصرالإمبراطورأكسبتأنهاالمعركةهذه

علىساعدتأنهاكما.بلادهشعبقبلمنالاحترام

البلاد.باقىعلىسيوتهتوسيع

مينليكالإمبراطورعهدفيأنهبالذكرالجديرومن

،الصغيرةالممالكبضمالتوسعإثيوبيااستطاعت،الثاني

الجنوبناحيةمنالبلادرقعةزادتأنذلكعنونتج

.والشرق

أباباأديسمنيجعلأنالثانىمينليكواستطاع

الحديديةللسكةخطبناءفىالعملوبدأللبلاد،عاصمة

أسس،ذلكعلىوفضلاوجيبوتيأباباأديسبينربط

دولةفيوالمستشفياتالحديثةالمدارسأولالإمبراطور

إثيوبيا.

ليجالعرلقوتولىمينليكتوفيأم139عاموفى

الثاني.مينليكللإمبراطورالأكبرالابنوهوإياسو

وفرنسابريطانيابتعاونام619عامفىبهوأطيح

هذهوكانت.الإسلامفىدخولهبسببوذلكوإيطاليا،

خلاللهاالمناهضالإمبراط!رمناستاءتقدالدول

وبعدأم(.9-18ا19)4الأولىالعالميةالحرب

زودشوالإمبراطورةالعرشاعتلتبالإمبرأطورالإطاحة

عمهاابنساعدهاحيثالثانيمينليكالإمبراطورابنة

ذلك،علىوبناء.الحكمشؤونتولىعلىتافاريراس

الحاكمة.العائلةمنأصئتافاري

فيزوديتوالإمبراطورةتوفيتعندما.هيلاسيلاسى

هيلانفسهولقبالعرلقتافارياعتلىابم039عام

للإمبراطورالنهإلسياسيعلىوسار،الاولسيلاسي
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أولسيلاسىهيلاوضعام،319عاموفي.الثانيمينليك

.مكتوبدستور

محاولةفيإثيوبيابغزوإيطالياقامتأم،135عاموفي

،أم369عاموفي.ال!!لقيةالقارةفيمستعمراتهالتوسيع

هيلاسيلاسيالإمبراطوروهربأباباأديسإيطاليادخلت

الإيطاليينحكمكانبريطانيا.ثمالسودانإلىبنفسهناجيا

العديدأنشئتذلكوبرغم،القسوةمنتهىفيإثيوبيادولةفي

ليتيسرالإيطاليالاستعمارعهدفيالممهدةالطرقمن

الإثيوبيونانتفعوقدللاستعمار.والتمكينالتنقلللمستعمرين

العالميةالحربأثناء،أم149عاموفي.الإنشاءاتهذهمن

الجيوشبمساعدة،الإثيوبيةالجيوشاستطاعت،الثانية

وعندئذالبلاد،خارجالإيطاليةالقواتطرد،البريطانية

الحكم.إلىالعودةهيلاسيلاسىالإمبراطوراستطاع

عنبالاستقلالالإرتريونطالبام،619عامفي

الحكومةجانبمنبالرفضقوبلالطلبهذاولكنإثيوبيا،

يرابىومن.إرتريا!ريرحرباندلعتوعندئذ،الإثيوبية

إثيوبيالدولةالشرقيالجنوبفيالواقعةالمنطقةأنبالذكر

فىالمشكلاتمنبعأصبحتأوجادينالانوالمسماة

،الصومالطالبتحيث.العشرينالقرنمنالستينيات

قدكانالتيالمنطقةهذهفيبحقها،مجاورةدولةوهي

عامالثانيمينليكعهدفيإثيوبياإلىضمهاجرى

فيهايعيشونكانواالذينالصوماليونقاومكما،ام098

العشرين،القرنمنالسبعينياتوفي.الإثيوبيالحكم

المنطقة.هذهحولوالصومالإثيوبيابينالحربنشبت

منالستينياتفى.السلطةعلىالعسكرصدنناستيلاء

عنراضينغيرالإثيوبيينمنالكثيرأصبح،العشرينالقرن

معيشةبمستوىوطالبواهيلاسيلاسيالإمبراطورحكم

فقدذلكإلىوبالإضافة،منهمالفقيرةللطبقةأفضل

وعمت.لهنهايةبوضعوطالبواالحكوميالفسادناهضوا

عاميفيالشديدينوالجفافالقحطمنموجاتالبلاد

مجاعةحدوثإلىأدىوذلكأم739وأم729

منتقدوواتهمالبلاد.منالشرقىالشماليالجزءشملت

المجاعة،ضحاياتجاهلقدبأنههيلاسيلاسيالإمبراطور

وإبعادهالإمبراطورخلععلىالجيشقادةشجعالذيالأمر

.أم174عامالحكمعن

منجستوالمقدمقيادةتحتالعسكريةالحكومةقامت

إلىأدىالذيالأمر،اشتراكيةسياسةبانتهاجماريامهيل

)سابقا(.السوفييتيوالاتحادإثيوبيادولةبينتقارب

شاسعةمساحاتباستصلاحسياستهاالحكومةبدأت

حيثالنبلاء؟لطقةالإقطاعنظاموبإنهاء،الأرضمن

إلىبتحويلهاوقامتالأراضيهذهملكيةالحكومةادعت

منالعديدبقتلقامالحاكمالعسكريالنظاملكن.مزارع

طالب،الحاليالقرنمنالسبعينياتأواخروفي.معارضيه

عنبالاستقلالإثيوبياشمالفيالتيجريمنطقةأهالى

المركزية.الحكومة

دعاجديدادستوراإثيوبيااتبعت،ام879عاموفي

بانتخابالشعبوقام،المدنيةالحكومةنظامإلىللعودة

تحتالبلادظلت،الوقتنفسفي،ولكن.البرلمانأعضاء

رئيسامنجستوالمقدمانتخابوتمالجيمق.قادةسيطرة

إلىأوجادينمنطقةحولالدائرةالحروبووصلتللبلاد.

وهما-وإثيوبياالصومالوقعتعندماام889عامنهايتها

حسمذلكعنينتجلمأنهغير.سلاممعاهدة-النزاعطرفا

ظلبلوإرترياتيجريمنكلفيالقائمالنزاعووقف

المنطقتين.هاتينفيقائماالنزاع

القرنمنالثمانينياتمنتصففي.اليومإثيوبيا

راحالمجاعةمنحادةموجةالبلاداجتاحت،العشرين

الجوعنتيجةالإثيوبيالشعبمنالالافعشراتضحيتها

والقحطالجفافموجةعادتوقد.التغذيةوسوءوالمرض

إلىأدىمماالتسعينياتوبدايةالثمانينياتنهايةفي

.الأمراضوانتشارالمجاعةاستفحال

التمردمواجهةفىالإثيوبيةالحكومةاستمرت

منالثمانينياتفيوإرترياتيجريمنطقةفىوالمتمردين

العشرين.القرن

أوائلفيقوتهمعلىقوةازدادواالثوارلكن

ما199عامالثوارمنمجموعةواستطاعت،التسعينيات

إلىبالإضافةإرتريا،منوقواتتيجريقواتمنمكونة

الثوارواستولى.وجيشهمنجستوالرئيسهزيمةأخرىقوات

الثوارقامكماالحكومةعلىتيجريمنطقةمنومعظمهم

حيثإرتريافيحكومتهمبتأسيسإرتريامنالقادمون

الجديدةالإثيوبيةالحكومةوبينبينهمالمفاوضاتبدأت

تحققأنإلىالاستقلالموضوعحولزيناويملسبقيادة

،ام499عاموفي.ام399عاملإرترياالاستقلال

أولوأجريتجديدا،دستورالنفسهاإثيوبيااختارت

الشعبيةالجبهةفازت.ام599عامتعدديةانتخابات

ما199منذالحكومةعلىتهيمنالتيالثوريةالديمقراطية

.الانتخاباتهذهفي

المودموعةفيعلةذاتمقالات

الحاميونباباأأديس

الإثيوبيةالإيطاليةالحربإرتريا

الخوذةسمراأ

ميودالسا!إفريقيا

سىسيلاهيلاكسومأ

العطمالأخدودواديجونبرستر،

بحيرة،لاتا
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الأعشابمنتستخلصهلاميةمادةالأغرةأوالأبر

قاعدةالأجاروتستخدم.سيلانحزازوخاصة،البحرية

يستخدمهاكما.العلميةللأغراضالبكتيريافيهاتزرع

صناعةفيوتستخدم.الطعامإعدادفيالشرقيونالطباخون

نوعمنالبحريةالأجارأعشابوتعد.أيضاالأدوية

امتدادوعلى،المداريةآسيافيتوجدالتيالحمراءالطحالب

ألمتحدة.بالولاياتالهادئالمحيطساحل

الطحالب.بمالبحريالعشببمالاستنباتأيضا:انظر

مرسومأو،تنفيذيأمرهو،الحكومةفيالأمر6إدجار

علماءمنوكثيرقانونا.ليسولكنهالطاعةيستوجب

غيرأخرىلأغراضيصدرأمراالأمرإجازةيعتبرونالقانون

قانونمعمتعارضةأحياناتأتيالأوامرهذهومثل.التشريع

طريقعنالتعارضيحلالحالاتمنكثيروفىأكثر،أو

المحاكم.

طبيعياتعالمام(.873-)7018!ي،أ!جاسي

فيالحيواناتمنكثيرةأنواعبدراسةعنيالمولدسويسري

الأسماكمجالىفىلعملهصيتهذاعوقدوأمريكا.أوروبا

وقديما.حديثاالمتحجرة

لدراسةمختبراأ!س!

-3!!!مم!بخليججزيرةفيالحيوأن

لأ؟قبالةتقع،الحوأمةالصقور

ء-،ماساشوسيتسساحل

7-!جمى--رر!المتحدةبالولايات

لتهيئةوذلك،الأمريكية

كا---7ي7ء--صفيالحيواناتلدراسةمكان

يؤمنوكان.الطبيعيةبيئتها

أجاسيلوي،الحيوانأنواعتغيربعدم

تشارلزن!ياتوانتقد

رودلفلويجانولدوالارتقاء.النشوءحولداروين

فيدرأساتهوتلقىبسويسرا.فيوليأونموتيرفىأجاسى

إلىأجاسيانتقلوميونئ.،وهيدلبرجزيورل!جامعات

صارأم،848عاموفي.أم846عامالمتحدةالولايات

انظر:هارفارد.بجامعةوالجيولوجياالحيوانلعلمأمشاذا

الجولوجيا.

بحيرةأكبركانتأجاسيزبحيرة.يحيرةأجاسير،

مساحةأكبرتغطيوكانت.الشماليةأمريكافيجليدية

.المجاورةوالأقاليمالدولمنوأجزاءكندافيمانيتوبافي

انظر:.الجليديالعصرأواخرفيأجاسيزبحيرةتكونت

اقيالجليديةالطقةتحركتوعندما.الجليديالعصر

حوضاوراءهاتركتالشرقيالشمالباتجاهالمنطقةغطت

النهروماءالجليدمنالمذابالماءوملأوكبيرا،ضحلا

الجليدذوباناستمروعندماأجاسيز.بحيرةليشكلالحوض

،البحيرةمنوالشرقيةالشماليةالسواحل!لىالوا!

بحيراتهناكوبقيت.هدسونخليجنحوالمياهانحدرت

بحيراتمنها:المنطقةمنالعميقالجزءفيأخرىصغيرة

الخطوطمشاهدةويمكنومانيتوبا.ووينيبجوسس،ونيئ!

ريفرردوسهل.الحاليالوقتفيالقديمةللبحيرةالساحلية

زراعةمناطقأخصبمنيعتبرالذيالشماليةكندافى

فيالفضلويعود.القديمالبحيرةقاعهو،العالمالقففى

أجاسيز.بحيرةرواسبإلىخصوبته

الأساطيرفيأوليسصالملكابنالأصعرأ!جالمحى

فيشاركواالذينالإغريقيينالمحاربينوأحد،الإغريقية

أماأجاك!س،باسماللاتينيةاللغةفييعرف.طروادةحرب

بأجاكمم!سمي.إياسباسمفيعرفالإغريقيةاللغةفي

الأبطالأحدالأكبرأجاكمروبينبينهللتفريقالاصغر

.طروادةحربفيشاركواالذينالإغريقيين

طروادةحاكمابنةكاسندراالأصغرأجاكصراغتصب

بوسيدونالبحروإلهأثيناحطمتأثينا.الإلاهةمعبدفي

وأأثيناإماقتلتهوقد.جريمتهعلىلهعقاباأجاكسسفن

اليونانية.الأساطيرتقولكما،الالهةلتحديهبوسيدون

الأساطيرفيتلامونالملكابنالأكيرأ!جا!م!

الذين،الإغريقيينالأبطالأشجعمنواحدايعد.الإغريقية

بالم!ماللاتينيةاللغةفييعرف.طروادةحربفيشاركوا

أجاكص.

بأجاكسس!.إياسباسمفيعرفالإغريقيةاللغةفىأما

وهوسابقا،المذكورالأصغرأجاكمه!وبينبينهللتفريقالأكبر

.طروادةحربفيأيضاشاركآخرإغريقيمحارب

منح،الحربأثناءأخيلالإغريقيالبطلمصرععقب

اللاتينية(فيأوليسصباسم)يعرفأوديسيوسإلىدرعه

من،يأسهلفرطالجنونأجاكسأصاب.وبراعتهلشجاعته

الأغناممنقطعاناوقتل،الجائزةعلىالحصولفيإخفاقه

انتحرعقلهاستعادوعندما.أعداءهيظنهاكانوالأبقار،

سيفه.علىبالسقوط

قاد،الإغريقيةالأساطيرأبطالمنبطلمملو!أب

الووادية.الحربأثناءطروادةفتحالذيالإغريقيالجي!ق

منوتزوج.أرجوسأو،مسينيعلىملكاأجاممنونوكان

إيفيجينيا،إلكتراأطفالهماوأنجباكليتمنسترا،الأميرة

وريستيس.وأ
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الإبحارقبلأولسفيالإغريقيةالقواتأجاممنونجمع

رياحإرسالرفضتآرتيميسالإلاهةأنغير،طروادةإلى

قدم،آرتيميسوبأمرأغضبها.قدكانأجاممنونلأنمواتية

منالجيشيتمكنلكيقربانا،إيفيجينياأبنتهأجاممنون

ماتت،الرواياتلإحدىووفقا.طروادةإلىالإبحار

بأنأخرىأسطورةترويبينماقربانا،تقديمهاأثناءإيفيجينيا

أنقذتها.ارتيميس

أغضبالطرواديةالحربمنالأخيرةالسنةفي

السبيةالعذراءإعادةرفضلأنهأبولو،الإلهأجاممنون

أرسلأبولو.كهنةأحدكانالذيوالدها،إلىكريسيس

ذلكعلىعقاباالإغريقيالجيمشلابتلاءالطاعونأبولو

إلاوالدهابمإلىكريسيسأجاممنونأعادذلكوبعد.الرفض

منبريسيسالسبيةبالعذراء-المبادلةسبيلعلى-طالبأنه

بينالناجمالمريرالصراعصاروقد.أخيلالمحاربغريمه

الإلياذةملحمةفيرئيسياموضوعاوأجاممنونأخيل

اللإغريقية.

سبيتهمعمسينيإلىأجاممنونعاد،طروادةسقوطبعد

-بمساعدةكليتمنستراوقامتكاسندرا.الطروأديةالأميرة

تظنكانتلمامنهماانتقامابقتلهماإيجستوس-عشيقها

أمهبقتلأوريستيسقامكماإيفيجينيا.موتفيتسببأنه

.أجاممنونلاغتيالهماانتقاماوإيجستوس

.طروادةحرب،الإلياذة:أيضاانظر

سكانهاعددالبابغالأمريكيةغوامجزيرةعاصمةظأب

وكان.الامريكيالغربيالساحلوتمكللى،نسمة698

.أم049عامنسمة01).00حواليالمدينةسكانعدد

الثانيةالعالميةالحربأثناءكبيرةبدرجةأجانادمرتوقد

إلا،الحرببعدبنائهاإعادةوتمتام(.459-أم)939

وفيمطلقا.الحربقبللمعدلهيصللمسكانهاعددأن

غوامجامعةناأب

ويقدرنيجيريا.فيالعرقيةالجماعاتأكبرإحدىال!!جيو

القطاعفىيسكنون،نسمةمليون51بنحوأفرادهاعدد

استوأئيةغاباتإقليموهونيجيريا،منالشرقىالجنوبي

ولفظ.الأطلسيالمحيطشاطئمنبالقربيقع،مطرة

أيفئا.لغتهموعلىالجماعةهذهأرضعلىيدلإجبو

محاصيلهموأهم.الزراعةفيالإجبومنالغالبيةيعمل

محصولانوكذلكالبطاطا،يشبهنباتوهو،اليام

والذرةالنخيلوزيتوالكوكويامالمنيهوتهماجذريان

الشامية.

،الذاتعلىالاعتمادسجيةالإجبوحضارةتؤكد

النشطوالتنافسالديمقراطيةوالمعالجة،الناسبينوالمساواة

والمجتمع.والسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالإنجازاتفي

)اتحاداتمستقلةقرويةجماعاتمنتحكونهناالتقليدي

بها(.المحيطةوالأراضي)المدنأيمدنودويلات(قروية

حرفية،أودينيةجماعاتفيمعاالطوائفهذهوترتبط

يشتركونالتىبالمقدلمساتوكذلك،الأسواقمنوشبكة

تقديسها.في

ذلكومعتاريخيا.معروفغيرالإجبوشعبوأصل

منذأراضيهمفيحلواقدأنهمترجحالحفرياتبعضفإن

نأإلىتشيرالحدشةوالحفريات.التاريخقبلماعصور

زراعةتساندهافنيةحضارةلديهمكانت،الأوائلالإجبو

للغاية.متطورةوتجارةمزدهرة

علىالنيجيريالساحلمنالقريبشجخموقعهم

القرنينبينفيماا!شمرتالتي،الرقيقتجارةفيمشاركتهم

فيالمنصرونأقاموقد.الميلاديينعشروالتاسععشرالخامس

المنطقةأهلمنطلابفيهاانتظمتنصيريةمدارسالموقعهذا

سيطرتوقد.البريطانيالحكمتحتالوظائفلتولىفأعدتهم

القرنوأوائلعشرالتاسعالقرنخلالنيجيرياعلىبريطانيا

.ام069عامحتىالبلادوحكمت،العشرين

نيجيريامنالشرقيالجزءأعلنام679عاموفي

اسمتحتالاستقلالالإجبو-موطنيضمالذي-

استقلالبشدةمعظمهموساند.المستقلةبيافراجمهورية

وباقىبيافرابيناشتعلتالأهليةالحربولكن،المنطقة

استسلمتحيث0791عامحتىواستمرتنيجيريا،

نيجيريا.لحكومةبيافرا

نيجيريا.:أيضاانظر

الأ!ادبدرا!الاجتماععلميعنىعكلم.الا!جتماع،

.البشريالمجتمعتشكلالتيوالمؤسساتوالجماعات

واسعاميداناالاجتماععلمفيالدراسةمجالويشمل

فعلماء.الاجتماعيةالظروفجوانبمنجانبكليضم

الأفراداتصالطريقةوتسجيلبملاحظةيقومونالاجتماع

يدرسونوهمفيها؟يعيشونالتيوبالبيئةببعضبعضهم

الأشكالوراءالكامنةوالأسباب،الجماعاتتكونأيضا

ارتباطاالاجتماععلميرتبط.الاجتماعيللسلوكالختلفة

والعلومالنفسوعلم)الأنثروبولوجيا(الإنسانبعلموثيقا

منجانبامنهاواحدكليدرسالتيالأخرىالاجت!اعية

الاجتماعية.الإنسانحياة

الاتجاهاتالاجتماععلمدراساتمعظموتعالج

والمجتمع.المجتمعداخلالعلاقاتوأنماطوالسلوكالسائدة

واحدةثقافيةخلفيةفييشتركونالناسمنمجموعةهو

بناءمجتمعولكل.محددةجغرافيةمنطقةفيويعيشون

الافرادبينالمتبادلةالعلاقاتمنشبكةاياجتماعى



علم،جتماعلاا412

منالعلاقاتهذهالاجتماععلماءويدرس.والجماعات

للمجتمع.أعليةاالوظيفةعلىتأثيرهاتحديدأجل

فيأيضاالاجتماععلمبياناتتساعدأنويمكن

الاجتماعيةوالمشكلاتوالفقرالجريمةأسبابتفسير

أ!متخداميعالجفإنهالتطبيقيالاجتماععلمأما.الأخرى

.المشكلاتهذهحلوللإيجادالمعرفةهذه

ملاحظةعلىتبنىنظرياتالاجتماععلماءويصوغ

المناهجيستخدمونوهم.المجتمعفيالختلفةالجوانب

منأ!ليلاهناكول!ش،النوياتهذهلاختبارالعلمية

تحتالمختبرفيإجراؤهايمكنالتيألاجتماععلمدراسات

مضبوطة.شروط

علماءقدرةمنتحدللبشروالمتغيرةالمتنوعةوالطبيعة

منالعديدفإنلذا،ثابتةنتائجصياغةعلىالاجتماع

العلومدراساتمندقةاقلالاجتماععلمدراسات

الأحياء.وعلومالطيعية

الاجتعاععلماءمايدرسه

الاجتماعيةالشروطتحددالتيالعناصرمنالكثيرهناك

خمسةإلىالعناصرهذهوتنقسم.للمجتمعالعامة

السلوك2-السكانيةالدراسات-أأسا!ميةمجالات

الثقافيةالتأثيرات4الاجتماعية3-المؤسساتألاجتماعى

ألاجتماعيالتغيرء-

العامةالاجتماعيةالأنماطتحدد.السكانيةالدراسات

وهناك.محددةجغرافيةبقعةفييعيشونالخاسمنلجماعة

الدراساتعلمالسكانيةالدراساتمنرئيسياننوعان

البشرية.البيئةوعلمالسكانية

لحجمالمنهجيةالدراسةهوالسكانيةالدراساتوعلم

عالممهمةوتتمتلوتوزيعهما.وتركيبهمالس!!ان

الختلفة؟الإحصاءاتوتحليلجمعفيالسكانيةالدراسات

والخلفياتوالوفاةوالميلادالعمرمعدلاتعلىتشتملالتي

منكثيروتفسر.والتوزبالسلاليالهجرةوأنماطالعرقية

حجمعلىالاجتماعيةالظروفتأثيرالسكانيةالدراسات

منعددتوصلالمثالسبيلوعلى.السكانوتركيب

بينمباشرارتباطوجودإلىالعشرينالقرنأوائلالدراسات

.الوفاةمعدلوانخفاضالتصنيعنمو

البيئةبناءأسالحسايتناولفهوالبشريالبيئةعلمأما

ضوءوفيفيها.السكانيوالنموالالحشقراروأنماطالحضرية

،المدنتتغيركيفالبشريةالبيئيةالدراساتتفسرذلك

هذأخلفالكامنةالأسبابعنوتكشفتنمو،وكيف

التغير.وذلكالنمو

علمفيمكثفبشكليدرس.الاجتماعىالسلوك

غالباالاجتماعيالنفسعلماءويعمل.الاجتماعىالنفس

الاجتماعيةللدراساتالرئيسيةالفروع

المؤسعمماتبهاتنقلالتيالطريقةبفهميهتمالتربويالاجتماععلم

.وتقاليدهللمجتمعالثقافيةالاتجاهاتالتربوية

للمدنالاجتماعيةبال!و!يهتمالحضريالاجتماععلم

العرقيةالعلاقاتدرأسةالمجالهداويتضمنومشكلاتها.

.الحضريوالتخطيط

الأفرأدأكتعسابأسلوبلدراسةيهغالسياسيالاجتماععلم

ظهورودرالمة،سياسينظامإطارديأ!اواستخدامهمللقوة

المحتلفة.السياسيةالحركات

القانونيةالنصوصبينالعلاقةيدرسالقانونيالاجضصاع!كلم

الاهتماماتمتل،الختلفهالاحتماعيةالأمماطواللمحتمع

الأسرية.والعلاقاتالثقاليوالتراتالاقتصادية

وفلسفاتهالمجتمعأساطيرلدراسةيختصالمعرفيالاجتماععكلم

.والسلوكالاتحاهاتعلىوتاثيرهاوعلومه

الاستقراروأنماطالحضريةالبيئهبنيةيتناولالبشريالبيئة!كلم

ليها.والنمو

كما.الجريمةوأسبابالإجراميالسلوكبدراسةيحتصالجريمةعلم

الجريمة.لمكادحةمختلفةأساليبالحريمةعلمفىالمتحصصونيطور

وتركيبهمالسكانحجمبدراسةتحتصالسكانيةالدراساتعلم

وتوزيعهم.

لالقياسبعنى(الاجتماعيةالعلاقات)قباسالاجتماعيالقياسعلم

رسمهخاويستخدم.الجحاعةأعضاءبيرللعلاقاتالعل!

)السوسيوجرام!الاجتماعيالبيانيالرسمعليهيطقتحططي

عمقها(.)أوشدتهاودرحةالعلاقاتهدهمنكلنطاقلتوضيع

اللغهالماسلهايستخدمالتيالويقةيدرسالاجتماعياللغةعلم

الختلفة.الاجتماعيةالمواقصفي

للفردالاحتماعيالسلوكبدراسةيهتمالاجتماعيالنفسعلم

المجتمع.ديبالاخري!وعلاقته

والتوافق،ألاتجاهاتتغيرفيلاحظونالصغيرةالجماعاتمع

أنهمكما.للسلوكالأخرىوالأشكالوالأخلاقوالقيادة

التىالطريقةبهيقصدالذيالاجتماعيالتفاعليدرسون

وللجماعاتلبعضبعضهمالجماعةأعضاءبهايستجيب

الاجتماعيالنفسعلماءفإنذلكإلىوبالإضافة.الأخرى

مثلالجماعاتبينالصراعاتعلىالمترتبةالنتائجيدرسون

.والحربوالتعصبالجريمة

جيلمنالمجتمعاتمعظمفي،اسملوكمعاييروتنتقل

يكيفكيفالاجتماعيالنفصعلماءويلاحظآخر.إلي

التيالعمليةوهيالمعاسر،هذهمعليتمشىلمحلوكهمالافراد

الاجتماعية.التهيئةعليهايطلق

الأدوارأيضاالاجتماعيالنفسعلماءويدرس

هوالاجتماعيوالدور.الاجتماعيةوالمنزلةالاجتماعية

المنزلةأما.الجماعةداخلالمتو!سلوكهأوالفردوظيفة

حقوقهوتشملرتبتهأوالجماعةفيالشخصأهميةفهي

فيها.ومزاياه
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الناسمنمنظمةجماعات.الاجتماعيةالمؤسسات

علىوتشتمل.المجتمعداخلمحددةوظيفةتؤدي

.والمدارسوالمستشفياتوالحكومات،التجاريةالمنظمات

الذيالمجتمععلىمباشرتأثيرالمؤسساتهذهمنولكل

المجتمعوأهدافاتجاهاتفإنالمثالسبيلوعلى.فيهتوجد

التربويةالمؤسعساتفيوالمعرفةالعلمبنقلتتأثربمجموعه

بعضوتتخصصونحوها.والجامعاتوالمعاهدكالمدارس

منخاصنوعتأثيردراسةفيالاجتماععلمفروع

الاجتماعوعلمالتربويالاجتماععلممثلالمؤسسات

القانوني.

الحاص،ألاجتماعيبناؤهااجتماعيةمؤسسةولكل

فدراسات.المقبولللسلوكالحاصةمعاييرهالهاأنكما

النفسيةوالمستشفياتالمصانعفىتجريالاجتماععلم

علماءيقومحيث،الأخرىوالمؤسساتوالسجون

هذهداخلالاجتماعيةالظروفبمقارنةالاجتماع

.عامبوجهالمجتيمفيبنظيرتهاالمؤسصمات

وتنظيمالمجت!توحيدعلىتساعد.الثقافيةالتأثيرات

مشتركةقاعدةالأفرادوتعطيفيه،الاجتماعيةالحياة

وعاداتهفنونهمجتمعأيثقافةوتتضمن.والفهمللاتصال

ويدرس.الدينيةومعتقداتهومعارفه،ولغتهالاجتماعية

الظروفعلىالعناصرهذهكلتأثيرالاجتماععلماء

سبيلعلى-الدينيةفالمعتقدات.والسلوكالاجتماعية

وتركز.للمجتمعالأخلاقيالنظامتحددأنيمكن-المثال

هذابهاينظمالتيالطريقةعلىالاجتماععلمدراساب

بهيقومالذيوالدورالاجتماعيالسلوكالاخلاقيالنظام

المجتمع.قانونتشكيلفى

فىجوهريتحولأيإلىيشير.الاجتماعىالتغير

ويمكن.المجتمعفىالسلوكأنماطوفيالاجتماعيةالظروف

والثوراتوالاختراعاتالموضاتانتشارمنالتغيريظهرأن

أدتولقد.الأخرىوالأنشطةوالأحداثوالحروب

أجتماعيةتغيراتإحداثإلىالتكنولوجيةالتطورات

علمدراساتبعضوركزت،العشرينالقرنخلالعديدة

والقيمالتعليممجالاتفيالتغيراتعلىالاجتماع

التيالأمفيظهرتالتيالاستقراروأنماط،الاجتماعية

حديثا.التصنيعركبإلىانضمت

الاجئماععلمفيالبحثمناهج

قبلوتحقيقهاالاجتماععلمنظرياتاختباريجب

علماءويستخدمعليها.يعتمدنظرياتتصبحأن

النظرياتلاختباررئيسيةبحثيةطرقثلاثالاجتماع

-3المضبوطةالتجارب2-المسحعمليات-أ

الميدانية.الملاحظة

الىأياستطلاعاتأحياناعليهايطلق.المسحعمليات

علمبحوثفياستخدافاالوقأكثروهي،العام

مختلفنحوالناساتجاهاتوتقيس،الاجتماع

الجمهور.معالتعاملفنالندوةهذهتناق!
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بينالعلاقةلتحديدغالباالعلماءويستخدمهاالموضوعات

والسنالتعليممثلبعواملوارتباطهامعينةنظروجهة

والجنص.

علماءيعدهاالتيالاستباناتبوساطةالمسحويجري

واضحةأمشلةمنالاستباناتهذهوتتكون.الاجتماع

فيوآراءهاللعينةالاجتماعيةالقاعدةتتناولال!ظمات

.تدرسالتيالموضوعات

توجهالذينالأفرادمجموعةالاجتماععالمويختار

تسمىالتي-المجموعةهذهيختارأنويمكن.الأمشلةإليهم

قطاعاتتمثلبحيثتنتقىوقد،عشوائيةبويقة-العينة

بتوجيهالميدانيونالباحثونويقوم.السكانمنمحددة

وأالهاتفعبرأوشسخصيبشكلإماالعيناتإلىالأسئلة

علماءويستخدمبالبريد.لهمالاستباناتإرسالطريقعن

نتائجلتحليلالحامعوبأجهزةالحالاتمعظمفيالاجتماع

المسحية.أعمالهم

الانتقائيالسلوكعنمعلوماتالأعمالهذهوتقدم

منوكثيراسملاليالعرقىوالتعصب،الاستهلاكوعادات

علماءيستخدمكما.البشريةوالأنشطةالاتجاهات

اجتماعيةمشكلاتمعالملتحديدالمسحأعمالالاجتماع

مع!ت.مجتمعداخل

فيأساسيبشكلتستحدم.المضبوطةالتجارب

فيالتجاربهذهبعضوتجرىالصغيرةالمجموعاتدراسة

أليمجموعتيندراسةتتم،التجاربهذهمعظموفيالختبر.

حدإلىمتشابهةألمجموعاتت!صنبحيثالافرادمنأكثر

فقطوأحدةخصيصعةفىالمجموعاتوتختلفكبير.

الحالةأوالسنالمتغيرهذايكونأنويمكنواحد(.)متغير

ويلاحظ.تحديدهايمكنأخرىخصيصةأيةأوالاقتصادية

المتغيركانإذامايعرفلكيجماعةكلالاجتماععالم

أعضاءوسلوكاتجاهاتفىجوهريفرقإلىيؤدي

.الجماعات

يفترضأنالاجتماعلعالميمكن،المثالممبي!!وعلى

بشكلالمسائليحلونواحدجنسمنجماعاتأن

ولاختبار.الختلفةالطلابيةالجماعاتبينمنكفايةأكثر

مجموعاتثلاثتختارأنيمكن،النظريةهذه

والثانيةفقط،نساءمنالأولىالمجموعةتتكون،للدراسة

كلامنمتساوعددمنوالثالثةفقط،رجالمن

فىمتشابهةالجماعاتتكونأنويجب.الجبن

جمئويعطى،الاجتماعيةوالحالةوالتعليمالسنعوام!!

ماوإذا.مماثلةوتعليماتمسائلوالطالباتالطلاب

نفسهالجنص!إلىأعضاؤهاينتميالتيالمجموعاتأدت

تحقققدالفرضيةتكون،مستمرةبصمورةأفضلأداء

الاجتماععلماءفإنالأحوالأغلبوفيصدقها.

علميةكنظريةقبولهاقبلمراتعدةنظرياتهميختبرون

علمية.حقيقةأو

عالممعايشةالغالبفيتتضمن.ا!ليدانيةا!للاحظة

عنالبياناتوتجمع.يدرسهالذيللمجتمعالاجتماع

ويمكن.الجماعةأعضاءمعوالمحادثاتالملاحظةطريق

الاجتماعيةالوظائففييشاركأنأيضاالاجتماعلعالم

دراسته.فترةأثناءالختلفةاسحياسيةوالأنشطة

المجتمعنظمالملاحظةطريقعنالاجتماععلمويدرس

وسلوكاتجاهاتمعجنبإلىجنئاوثقافتهالمحلي

الاجت!اععالميستخلصثمومن.أعضائهوتفاعلات

ويسجل،للجماعةالاجتماعيةالظروفعننتالكلامة

دراساتوتمثل.الحالةدراسةيسمىتقريرفيالنتائجهذه

يدرسونالذينالاجتماعلعلماءأساسيةمراجعالحالة

أيضاالمعلوماتهذهوتستخدم.مشابهةمحليةمجتمعات

أوجهبدراسةيهتممجالوهو،المقارنالاجتماععلمفي

.المجتمعاتمننوعينبينوالاختلافالشبه

منجماعةعنمعلوماتالميدانيةالملاحظةوتقدم

فيللاعتمادوأهليةدقةالبحثيةالطرقأقلولكنها،الناس

يمكنالتىالنتائجمنفكثير.الاجتماعيةالنظرياتاختبار

علىبالضرورةلاتنطبقمحليمجت!علىبهايحكمأن

ردودفإن،ذلكإلىوبالإضافة.أخرىمحليةمجتمعات

الذينالأفرادنحونفسهالاجتماعلعالمالشخصيةالأفعال

نتائجه.علىتؤثرأنيمكنبملاحظتهميقوم

تاريخيهنبذة

البشريالمجتمعدراسةترجعا!لبكر.الاجتماعيالفكر

كانتلأنهاعلما،تعتبرلمولكنها،القديمةالعصورإلى

المجتمعاتأنعنفضلا،منهجيةوغيرمتناثرةدراسات

التعقيدمنالدرجةبنفسوليستنسبيا،بسيطةكانت

والفيلسوفالعالمأنعلى.الحديثالعصرفيبلغتهالذي

الحقيقيالمؤسسهوام(04-6أ)332خلدونابنالعربي

أدركمنأولوهو.كلهالإنسانيالفكرفيالاجتماعلعلم

عليهاوعكف،الاجتماعيةالظواهرإلىالالتفاتأهمية

المبتدأوديوانالعبركتابيهفيوعرض،والدرسبالتحليل

ومناهجالاجتماعيةالظواهرمنعددا،والمقدمةوالخبر

العلةارتباطمعايرتبطأكثرهاأنوأكدفيهاوالبحثرصدها

علمالدراسةمناللونهذاخلدونابنودعا.بالمعلول

وعالمالفيلسوفأنإلا.خلدونابنانظر:.العمران

استخدمالذيهوكونتأوجولستالفرنسيالاجتماع

الوضعيةالنظريةكونتقررفقدالاجتماععلممصطلح

والأحداثالسلوكأنتقرروالتيخلدونابنإليهاتنبهالتي

علميا.قياساتقاسوأنتلاحظأنيمكنالاجتماعية
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القرنفيالاجتماععلمفيكثيرةنظرياتوظهرت

احاديةنظرياتمنهاالعديدوكانعشر،التاسع

العنصرأنهأساسعلىوأحدعاملعلىتركز،العامل

النظرياتأبرزومن.العامالاجتماعيللنظامالحاكم

التي،الجدليةالماديهالتاريخيةالأهميةذاتالأحادية

إنجلزفريدريكهماالألمانالمفكرينمناثنانطرحها

العواملأنالنظريةهذهوتقرر.ماركسوكارل

الاجتماعية.والنظمالأنماطكلفيتتحكمالاقتصادية

الفكرفىالأساسيالركنتشكلالنظريةوهذه

الشيوعية.:انظر.الشيوعي

الاجتماعيالفكرتأثرعشرالتاسعالقرنمنتصفوفى

الإنجليزيالفيلسوفذهبإذ.التطوريةبالنظريةبالغاتأثرا

تطورعمليةهوالبشريالمجتمعتطورأنإلىسبنسرهربرت

كالذي،الأعلىالألثمكالإلىالأدنىالأشكالمنتدريجية

)الحيوي(.البيولوجيالتطورمجالفىيحدث

علماءمنكثيررفض.الاجتماعيالبحثتطور

التطورفكرةعشرالتاسعالقرننهايةفىالاجتماع

التيالاجتماعيةالعلاقاتدراسةإلىوتحولوا،الاجتماعي

إميلالفرنسىالاجتماععالموكان،المجتمعحركةتنظم

بهذأاهتمواالذينألاجتماعيينالمفكرينأولمندوركايم

عنمفصلةدراسةأجرىحيث،الدراساتمنالنوع

مجتمعاتمنسكانيةمعلوماتبج!فقامالانتحار.

لديهمالانتحارمعدلاتبينالعلاقةودرس،مختلفة

الزواجية.والحالةالدينمثلوعوامل

ماكسالاجتماععالمانتهىا!رينا!رنبدايةوفي

بياناتتكونأنيجبألاجتماععلمنظرياتأنإلىفيبر

كلبهيجمعكانللدراسةمنهجافيبرواشتق.عامة

وتشكل.الناسمنمعينةلجماعةالنموذجيةالخصائص

المثالي.النموذجفيبرماكسعليهأطلقماالخصائصهذه

بمجموعهاالجماعةعنعامةنتائجإلىيتوصلثمومن

الذهني.النموذجهذامنيعرفهماعلىتتأس!

فيالاجتماعيللفكرجديدةمدارسوأزدهرت

هىالمدارسوهذه.العشرينالقرنعشرينيات

تركزفإنهاألانتشاريةأما،والبنائيةوالوظيفيةالانتشارية

بعض.علىبعضهاالمجتمعاتتمارممهالذيالتأثيرعلى

بسببيظهرألاجتماعيالتغيرأنالانتشاريونويعتقد

مجتمعاتمنمختلفةثقافيةخصائصالمجتمعاكتساب

.أخرى

شبكةأنهعلىالمجتمعإلىينظرونفإنهمالوظيفيونأما

ببعض،بعضهايرتبط،والدينالزواجمثل،النظممن

تغيرافإنالنويةلهذهوطبقابعض،علىبعضهاويعتمد

.الأخرىالنظمتغيرفيشسببالنظممنواحدفي

المؤثرهوالاجتماعىالبناءأنعلىالبنائيةوتركز

الفكرةالبنائيونالمفكرونوطرح،المجتمععلىالأساسي

السلوكتحددالاجتماعيةوالمكانةالأدوارأنمؤداهاالتى

كبير.حدإلىالبشري

تسمىاجتماعيةنظريةالثلاثينياتأثناءبرزتكما

عناصرتضمالتي،الفلسفةهذهوقدم.الوظيفيةالبنائية

الاجتماععالم،الوظيفيةمنوأخرىالبنائيةمن

وظلت،الثلاثينياتفىبارسونزتالكوت،الأمريكي

حتىالاجتماععلمعلىتسيطرالوظيفية-البنائية

العشرين.القرنمنتصف

الحديثالاجتماععلمأصبح.الحديتالاجتماععلم

فقد.متزايدةبصورةتخصصياعلماالقرنهذامنتصفمن

الاجتماعيةالظروفدراسةمنالاجتماععلماءتحول

الناسمنمعينةأنواعأوخاصةجماعاتدراسةإلىالعامة

منتتخذالاجتماععلمدراساتبدأتو.المجتمعداخل

والبنائين،التنفيذيينالأعمالرجالمثلجماعات

للدراسة.موضوعاالشوأرعوعصابات

مكثفبشكلالاعتمادفيالاجتماععلماءبدأوقد

منهجكبيرحدإلىتحسنفقد.العلميالبحثمناهجعلى

كفايةزيادةإلىالحواسيبعلىالاعتمادأدىكما،المسح

مناهجأيضاالاجتماععلماءوابتكر.المسحنتابجتقويم

.العيناتلاختيارأفضل

علممجالاتأحدالاجتماعىالنفسعلمويعد

هنايركزونالاجتماعفعلماء.بسرعةتتسعالتيالاجتماع

لمملوكهايكشفالتيالصغيرةالجماعاتدراسةعلى

النفسعلماءوتوسع.المجتفبهجموعهالاجتماعى

إلىأدتالتيالمضبوطةالتجارباستخدامفيالاجتماعي

دراساتهم.علىالاعتمادإمكانتزايد

والظروفالحياةأساليبفيالتغيراتوكانت

موضوعا،والسبعينياتالستينياتخلال،الاجتماعية

عديدةنظرياتوظهرت.الاجتماععلمبحوثمنللعديد

وحركةانحدراتثقافةن!يةمثلالتطوراتهذهضوءفي

عدددعىالخمسينياتومنذ.النسائيةوالحركةالشباب

مجالفيأكبرجهدبذلإلىالاجتماععلماءمنكبير

علماءعلىأنهؤلاءويعتقدالتطيقى،الاجتماععلم

المشكلاتحلعلىبالعمليلتزمواانالاجتماع

الاجتماعية.العدالةوإقامةألاجتماعية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ماكسفيبر،!ريدريكإنجلز،

أوجوست،كونتخلدونابن

كارل،ماركسإميل،دوركام

هربرتسبنسر،
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صلةذاتعلوم

الاجتماعيةالحدمةالحلوم،الاحتماعية

علما،السكاليةا!دراساتاعل!ا،الاحتماعيالأحياء

الاحتماعيالسمصعلمعلم،الإنسان

عل!،السمصعلم،البيئة

علم،الحريمة

صلةذاتأخرىمقالات

العاماشأيالإحصاء

اصسلطكةاالحيويةالإحصاءات

السلوكالعامالرأياستطلاع

الج!اممطالسلوكالأسرة

اصتمصالأقليةا

الاحتماعيةالصقةاالبحث

اطنعلقةالضقةالبطالة

الوسطىأ!مقةاالمددتحطيط

العاداتالثقاديالتحلف

أ!س!صالىاعددالتشرد

المديالعصيادالتعصب

العحصريةالتغريب

الاحتماعىالفصلالاجتماعىالتعير

ا!قراالاحتماعيةالتهيئة

اغميلهاالتقافة

أحرقيةاالمجموعةالحربمة

الأحداتامح!صمةعلم،الجرممة

يةالمدالحماعة

المماثلةالأ!اتاصح

الجماعةديناميكية

منمجموعةالاجتماعيةالعلوم.العلومالا!جتماعكية،

وعلاقاتهمالأفراد،بينالتعايشعمليةبدراسةتهتمالمعارف

حولهر.منوالمجتمعاتبالأسروعلاقاتهم،ببعضبعضهم

العلوم-أأنواعثلاثةإلىالمعرفةالعلماءكباريقسم

العلوم3-،الإنسانيةالعلوم2-،والرياضياتالطيعية

.الماديوالعالمبالطبيعةالطبيعيةالعلوموتعنى.الاجتماعية

أكثرالأرضعلىالحياةمعنىبتفسيرالإنسانيةالعلوموتهتم

العلومأما.للمجتمعالماديالعالموصفعلىالتركيزمن

فيالاخرينمعتعايشناعلىبالتركيزفتقومالاجتماعية

،الأجناسعلم،الاجتماعيةالعلوموتشمل.مجموعات

،الاجتماعوعلم،السيالحميةوالعلوموالتارل!والاقتصاد،

.القانونوعلم،الجريمةوعلم،الاجتماعيالنفسوعلم

والفلسفةوالأخلاقياتالتعليمالعلماءكباربعضويعد

فيمعينةدراساتوهناكأيضا.الاجتماعيةالعلومضمن

والطب،والجغرافيا،الأحياء،علممثلأخرىمجالات

العلومالوامئبموعةالنطاقداخلتعد،اللغةوعلم

الاجتماعية.

توصل.الطبيعيةبالعلومالاجتماعيةالعلومعلاقة

طرقإلىالاجتماعيةالعلوممجالفيالعلماءكبار

فقدعاموبشكل.ومؤسساتهمالناسلدراسةمحددة

اقيالأساليب،الطبيعيةالعلوممنالعلماءهؤلاءاقتبس

للمجتمعالملاحظالسلوكوتفسيرلوصفيستخدمونها

السلوكانتظامبشأنملاحظاتهمقادتهموقد.الإنساني

هذهصحةمنالتحققثمالفروضوضعإلىالإنساني

.الفروض

منجديدامجالأنسبياتعدمازالقالاجتماعيةوالعلوم

علمينالجغرافيا،وعلمالتاريخعلمظ!!وأغد.المعرفة

هوالمجالهذافيالجديدولكن.طوي!لأمدمنفصلين

منتظما.بشكلالإنسانيأسملوكادراسةمحاوأ!ة

الأساليباستخدامإمكانيةفيالعلماءمعظمويشك

ويرى.المجتمعأوجهمنأيلفهم،تامبنجاحالعلمية

الطبيعية،العلومطبيعةدقةبينواسعةثغرةهناكأنالعلماء

الحاكمةالتجربةوتعتبر.الاجتماعيةالعلومطبيعةوضبابية

أكثرمنواحدة،الطبيعيةللعلومالدارسونيستخدمهاالتي

الوسيلةهذهاستخدامالصكمعبمنأنهعلى.فعاليةالوسائل

.الناستشملالتيالتجاربفى

التأثيرإن.الانسانيةبالعلومالاجتماعيةالعلومعلاقة

امواله،الاجتماعيةالعلومبينالمتبادلالاعتمادأو

مهم.شىءالإنسانية

يراعىأنالدارسعلى،الاجتماعيةالدراساتوفي

العلومعل!اءأقرهاالتىالضمنيةالمجتمعقيمخطتهفي

نأأرادلمميا!مياعالماأننفترض:ذلكمثال.الإنسانية

منإمامجتفما،علىتعودالتيالفائدة!لمئا،يوضح

السياسىالعالمفعلى،نيابينظاممنأو،متسلطشخص

القيم،بعضعلىالمجتمعيعلقهاالتيالأهميةيدركأن

نأفيحقهأو،السلطةمعاللاختلاففيالفردحقمثل

لهيتسنىعندئذ.القانونأوالسياسةفيرأيلهيكون

لذلكالسياسيةالقراراتتوجهالتيالمبادئتقويم

المجتمع.

علمالآتار،

علم،الاحتماع

الأخلاق

الاقتصاد

علبم،ال!لساد

التاريح

والتعليمالتربية

علم،الجريمة

الحعرا!يا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الحكومة

الاحتماعيةالدراسات

علم،الطبيعيةالسياسة

الاجتماعيالنفسعلم

السياسيةالعلوم

الفلسمة

القالون

علم،اللعة

علم،الحفص
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منهاالواحدةتتكوننقرآلاتالألبوللةالأ!جراس

الصوتيمداهايبلغفولاذئاأونحاسئاأنبوبا2.أو81من

تةإلأصواتبحيثالأنابيبهذهترتب.أوكتاف5.1

ينقر.اليمينإلىالحادةوالأصواتاليسارإلىالغليظة

الجلدمنخاصتينمطرقتينمستخدماالأنابيبالعازف

العازفيستطيعرنانةعميقةأصواتاالالةفتصدر،المضغوط

يعود.بالقدميدارإطالةبدالباستخداميطيلهاأن

الأقصى،الشرقفيالحجريةالأنبوبيةالأجراساستخدام

عاموفيالميلاد.قبلوالعشرينالرابعالقرنأوائلإلى

الأجراسطرازهامبتونالإنجليزياخترعام،885

والأوركستراالموسيقيةالفرقفيالانالمستخدمالأنبوبية

المومميقية.الجوقاتمنذلكوغير

الموسيقى.:أيضاانظر

تستخدمهاأجراسالأوركسدراأدجراس

منالمصنوعةالحقيقيةالأجراستحاكيالأوركسترا

الأنبوبية،الأجراس:نوعانالاوركستراوأجراسالبرونز.

بينعادةالأجراسمحيطويتراوح.المعدنيةوالقضبان

.الصوتطبقةحعسبطولآوتختلفسمهإلى52.

رأسذاتثقيلةبمطارقوتطرقمعدنيبإطاروتعلق

يزيدلا،مختلفةأحجامذاتالحديديةوالقضبان.جلدي

ماأشبهصفوففيوترتبملم،ا3عنعادةصممكها

قاسية،بمطارقوتطرقالبيانو.فيالمفاتيحبلوحةتكون

منطبقةوأعلىوضوحاأكثر،رنينصوتفتخرج

المعلقة.الأنبوبيةالأجراس

آلة.،الجلوكنسبيل:أيضاانظر

مجموعةعدىيطدقاسمالميلادعلدأجراس

فيفقطتنموالإزهار،صيفية،عنقوديةأعشابمن

الرئيسيالبرفيتنمومنهاأنواعثلاثةتوجد.أستراليا

أجراس.تسمانيافىينموالرالغوالنوعأستراليا.شرقي

،الطرفوصفراءحمراءشمعيةأزهارلهاالميلادعيد

فيصغراهاتنمو.مستدقةأنبوبيةأطرافلمشةولها

فيفتنموأنالكبريانأما.فقطويلزنيوساوث

تنموويلز.لنيوساوثالساحليةوالمناطقكوينزلاند

)المحتويةالخثيةالتربةفيالتسمانيةالميلادعيدأجراس

المناطقإلىالساحليةالمواقعمن(،متحللةنباتاتعلى

الألبية.

أقوىمنواحدةم(95-1)5الصغرىأجربينا

الصغرىالحفيدةأجربينا.كانتالقديمةرومافيالنساء

وقدالإمبراطوركاليجيولا.وشقيقةأوغسطس!،للإمبراطور

همااخرينرومانيينإمبراطورينفيكبيرةبدرجةأثرت

.نيرونبنهاوا،كلوديوسزوجها

روما،منأجربينابنفيكاليجيولاقام،م93عامفي

صارأنبعدروماإلىوعادت.ضدهمؤامرةفيلدورها

منوتزوجت.م41عامإمبراطوراكلوديوسعمها

بتأسيستكريمهاتمالتاليةالسنةوفي.م94عامكلوديوس

رأسها،مسقطفيأجريبننسسكولونياالرومانيةالمستعمرة

كلوديوسأجربيناوأقنعتبألمانيا.الحاليةكولونبلدةفى

ابنهعلىوصيانيرون-سابقزواج-منابنهاباختيار

قامتأجربينابأنالرومانيينمنالكثيرويعتقد.برشانكوس

علىنيرونيخلفهلكيم،54عامكلوديوسبتسميم

أجربيناكانت،نيرونعهدمنالأولىالسنةوفي.العرلق

البلاطمنتقاعدتأنهاغيركبير.سياسيتتمئلنفوذ

الأرجحعلى-مسمومابرلمجانكوسموتبعدالإمبراطوري

نيرولىأوعز،سنواتأرلغوبعد.م55عام-نيرونمنبأمر

.نيرون،كلوديوسانظر:أجربينا.باغتيال

.(م079-؟هـ،063-؟)بوبكرأ،لاجريا

ى!منالاجريعبداللهبنالحسينبنمحمدأبوبكر

ثقةكثير:ابنعنهقال.محدث،شافعى،فقيهبغدأد.

.مفيدةكثيرةمصنفاتلهدين،،صادق

وخلفالحرانيشعيبوأباالكجيمسلمأباسيم

نعيمأبوعنهوروى.وغيرهموالحلوانيالعكبري

وغيرهم.بشرانوابنالجماممطالحسنوأبو

،القرآنحملةأخلاقالعلماءبمأخلاق!:من

الأربعين؟كتابالشريعةكتابعبدالعزيزبمبنعمرأخبار

حديثا.

قائدم(.39-)37جولياسنيياسأجريكولا،

الإمبراطورمنبريطانيافيالجيوشقيادةمنحروماني

وبعدإنجلترا.غزولماكمالوأمر،م77عامنحودوميتيان

إنجلتراغزاقدأجريكولاكان،سنوأتممبعانقضاء

حولسفناأيضاأرسلكماأسكتلندا.منوجزءابأكملها،

أجريكولاأعد،ذلكوبعد.الخرائطلرسمالبريطانيةالجزيرة

مناستاءدوميتيانأنغيرأيرلندا،لغزووالعتادالرجال

قيادته،منفاعفىأجريكولالعملياتالعاليةالتكلفة

شهرتهمنبكثيرأجريكولاويدينروما.إلىواستدعى

تاكيتوس.المؤرخصهرهلكتابات

.النبويالحديثان!:الأجراء.

والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.الأجرخائة

)الطب(.
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الخارجيالجانب

شماف()تلح

الداخليالجانب

للتهوية!تحة

-!

3م

لأعلىحلىونيشكلاتأحدالتىالثلحيةالكتلم!اصاعايصنعالإجلو

السقففيفتحةالسفلىالصورةفىوتدو.قمةلتحكلع!قمةلتكولى

والحوم.للأ!فىومصطةاللتهوية(المقىالهواءلحلب

بيوتتصنعالإسكيمو.ددىالمأوىاسمال!!جلو

.الحجارةأوالطميأوالجليدمنالتقليديةالإسكيمو

فيالدائمالجليديالشتاءبيتهوالإجلوأنواعوأشهر

مؤقتامأوىليكونفيبنونهالاخرونالإلممكيموأماكندا.

يتراوحأجزاءإلىالثلجيةالكتلوتقطع.ترحالهمأثناء

سم،6و.03بينوعرضهاسم9و.06بينطولها

القمةتجاهحلزونيبشكلالمتجاورةالأجزاءوتلصق

الكوخأعلىفتحةوتتركقبةشك!علىتكونحتى

كلبزيتبمصابيحتدفئتهوتتم.النقيالهواءلدخوأ!

الهواءلخروجنفقشك!فىفيكونالمدخلأماالبحر.

.البارد

الإجلوحائطفيالثلإلشفافمنشريحةتوضجعقد

.لوضئالأدواتجدارهفىأرففحفرويتم.نافذةلتكون

مرتمجزءفوقالكوخداخلويأكلونالإسكيمووينام

يصلالعائليةالأكواخوبعضبالفراء.المغطىالجليدمن

أكواخالأكواخبهدهاستبدلتوقدأمتار.ثلاثةإلىعرضها

التصنيع.سابقة

الإسكيمو.أيضا:انظر

اوريعة(.)م!ادرالإسلامال!:.ال!!ع

تتميزمناطقفيتظهرصغيرةأشجارمنطقةالأدجمة

وتعرفالحار.الجافوصيفهاالرطبالمعتدلبشتائها

وأالماكيباسمالمتوسطالأبيضآلبحرمنصمهآفىالأجمات

الفينبوس.باسمإفريقياجنوبفيتدعىبينماالجاريك

منواحدةأنهاعلىالأجماتإلىأ!بيئةاعلماءوينظر

والحيواناتالنباتاتمنالرئيسيةالمجموعاتأي،البايومات

الشماليةأمريكافىالأجماتتوجدمعا.تعيشالتي

ولممييراالروكيجبالسفوحبعضوفيكاليفورنيابجنوبي

المكسيك.فيالسفلىكاليفورنياجزيرةشبهوفينيفادا،

كماالجنوبيةأمريكاأجزاءبعضفيأيضاالأجماتوتنمو

أمشراليا.فيتنمو

أمريكاأجماتمنهاتتألفالتيالنباتاتوتتضمن

الخفيضوالبلوطالجبليوالماهوجنيالمنزنيتةعادةالشمالية

الأجماتنباتاتولمعظم.خاصبش!سلأصشاميزواوشجيرة

لاالملمسجلديةسميكةوأوراقمعوجةصلبةأغصان

إلىالنباتاتهذهمعظمترتفعولاالشتاء.فصلفيتسقط

بعضفىالكثافةبالغةتكونوقدأمتار.ثلاثةمنأكثر

أماخلالها.الأفرادسيردونتحولبحيث،المناطق

فهىأمريكاشمالفيبالأجماتتتغذىالتيالحيوانات

وغالبا.والسحليةالأذانيواللأيلصغير(ذئب)وهوالقيوط

بهاشجيراتلوجودوذلكالأجماتفيالحرائقتشتعلما

تسمىللاششعالقابلةموادعلىتحتوياكتيالزيوتبعض

الأساسية.الزيوت

لهاتنبتالأجماتشجيراتبعضشإنذاسكومع

سوقهاعلىالحريقيقضيأنبعدحتىجديدةأورات

.أخرىمرةالنباتاتتنموماسرعانولهذاوأغصانها،

ذلك،الجبالقربيعيشونممنللسكانأهميةوللأجمات

الفيضاناتضدطبيعياحاجزايشك!!النباتيالغطاءأن

التربة.وتعرية

فىتنموالقصبمنكثيفةأجمةالخيزرانأ!جمة

الولاياتجنوبفيالأنهارضفافوعلىالمستنقعات

.م.67إلىارتفاعهايصلالمتحدة

أسقفم(.011-05).القديس،إجناتيوس

سوريا.فيولد.الأوائلالنصارىالضحاياوأحدأنطاكية

الكنائسلختلفكتبهاالسئالتيبالرسائلمشهوروهو

وكان.هناكتوفيحيثروماإلىسجيناترحيلهأثناء

فيأفكارهعنتعبرلأنها؟النصارىعندأهميةلرسائله

نظامتأسيسفىتأثيرلهاكانوقد.النصرانيةالعقيدة

وأول.كنيسةلكلرئيسايكونالذيالواحدالأسعقف

.النصارىعندإجناتيوسالقديسعيديومهوفبراير
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يتبافينالصورةفىيبدودالذي!الصغارفهؤلاء.أخرىنواحفيغيرهعنيختلصمنهمكلاولكى،كثيرةأساسيةنواحفيبعضابعفمهميشبهالبشر

القبيل.هذامنجسمانيةحصائصفياحتلافهمأساسعلىأحناساالناستصنيف!اليومالخبراءمعظمويتحنب.وشعورهمبشرتهمألوانفي

البانمريةالأجنالى

السلالاتإلىيشيرمصطلح.البشريئالأدجناس

أيها)يا:التنزيلمحكمفيوتعالىسبحانهاللهقال.البشرية

وقبائلشعوباوجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكمإناالناس

خبير!عليماللهإن،أتقاكماللهعندأكرمكمإنلتعارفوا

.31:الحجرأت

وخلق،السلامعليهادموتعالىسبحانهاللهخلق

البشر،تناسلومنهما،الأرضإلىأهبطهماثم،زوجه

الحديثفيلجطالكريمرسولناوقال.أجناسهموتعددت

صجح(ترابمنخلقوادم،ادمبنو)كلكم:الشريف

للألباني.الجامإلصعير:

وأ،والأنوثةالذكورةشقيأحدعلىالجنسلفظيطلق

منأعلىتصنيفيةمرتبةوعلى،معانمنبهذايرتبطماعلى

يضمكلياشيئاالمناطقةبهويعنى،الفصيلةودونالنوع

للفظشائعااستعمالأنحبذالمقالةهذهفيلكنناأقساما.

عرقلفظونستخدم.البشريةالسلالاتإلىيضير

مرادفا.-عموما-

مئاتمنذيعيشونكانواقوممنالبشرجميعينحدر

.مشتركأصلفينلتقيجميعافنحن،السنينمنالالاف

اليومالأرضعلىيعيشونالذينالبشرجميعأنيعنيوهذا

متشابهين؟جميعافلسناذلكومعواحد،أصلإلىينتمون

متباينةوجلودنا،والهيئاتالأحجاممختلفةفأجسامنا

نأكماوشكلا،لوناعيونناتختلفوكذلك.الألوان

فيشعورناوتتباين،متنوعةأشكالذاتوأنوفناشفاهنا

وملمسها.لونها

نأ)الأنثروبولوجيين(الإنسانعلمعلماءمعظمويعتقد

أرجاءفيتدريجياانتشرواثمإفريقيا،فينشأواالبشر

نألاحظوافقد.التاريخقبلماشعوبانظر:.الأرض

الأرضمنمعينةأنحاءفىعاشواالذينالادميينجماعات

عنالاختلافإلىيجنحونالسنينمنآلافعدة

العالم.منأخرىأماكنفيعاشتأخرىجماعات

أسبابأحدمختلفةبيئاتتضممناطقفيفالعيش

يميل،المثالسبيلفعلى.مختلفةمظاهرالناساكتساب
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المناطقفىعديدةأجيالآأسلافهمعاشالذينالأقوام

-اليابانشمالىأوأوروباكشمالى-العالممنالشمالية

يعيشونالذينأولئكأمافاتحا.بشرتهملونيكونلأن

جنوبيأوإفريقيا-كأواسطالا!متواءخطمنبالقرب

أولئكوأماقاتما.يكونلأنبشرتهملونفيميلالهند-

لونفيميل،الطرفينهذينبينبيئاتفييعيشونالذين

وإذا)القمحي(.والقاتمالفاغبينوسطايكونلأنبشرتهم

منالبشرةألواننشوءكيفيةعنالمزيدتعرفأنأردت

المناخيةبالتكيفاتالخاصالقسمفانظر:،البيئيةالتكيفات

المقالة.هذهفي

تميلمعينةجسمانيةخصائصأنأحيانانلاحظونحن

الأشقرالشعربينمثلا،،نربطقدفنحن.التجمعإلى

والنرويجالدنماركوأهلالبيضاءوالبشرةالزرقاوينوالعينين

والعينينالأحمرالشعربينأيفثانربطكذلكوالسويد.

ذلكومع.والأيرلنديينالنمشذاتوالبشرةالخضراوين

الأربعالدولهذهفيالناسمنكثيرالواقعفىيوجد

فاغ.بنىبشرتهمولون،اللونبنيةوعيونهمشعورهم

علمعلماءتجابهالتيالمشكلاتبعضالمثالهذالناويظهر

أجناسا.البشرتصشيفيحاولونالذينالبشريالأحياء

أنواعأحدمنقسمبأنهالعرقالأحياءعلماءويعرف

منكثيرفيالواحدالنوعأفرادويتشابه.الحيوانأوالنبات

بينهمفيماالتزاوجفىالأخصوعلى،الأساسيةالنواحى

يمكنهافلاالختلفةالأنواعأفرادأما.الكثيرةالذريةوإنجاب

السوداءوالدببةالشهباءفالدببة.ذريةوتنجبتتزاوجأن

علىولكن.القرابةوثيقةدببةمثلأ،،الشماليةأمريكافي

المجموعتينمنأيأفراديتزاوجلاتشابهمنبينهامماالرغم

نوعينإلىينتميانلأنهماوذلك،الأخرىالمجموعةأفرادمع

مختلفين.

إلىوالحيوانالنباتأنواعمنكثيرتقسيمويمكن

أسماءعليهااطلقتبعض،عنبعضهايختلفمجموعات

،سلالاتأو،طبيعيةعشائرأو،نويعاتأوأجناس:مختلفة

مثلا،الشهباءالدببةأنيلاحظونالأحياءفعلماءبمأصنافأو

ولذلك،جسمانيةباختلافاتأخرىإلىمنطقةمنتتميز

.الفروقتلكأساسعلىنويعاتيقسمونها

ولكنسابير،هوموالنويعإلىجمئالبشرينتمى

ولقد.أخرىإلىمنطقةمنتختلفالبشريةالعشائر

أجناساالناسلتصنيفالاختلافاتهذهالعلماءاستخدم

علىبناءللبشرعرقيةأقساماابتدعواثمومن،مختلفة

وشكل،وملمسهالشعرلونمثل،الطبيعيةالخصائص

العينين.

الواحدبالجنسيلحقونالذينالأفرادبعضأنبيد

عنيختلفون-الواحدةالألممرةأفرادبعضبل-نفسه

السنين،مروعلىواسعا.اختلافاجنسهمخصائص

البشريصنفالتيالأجناسعددحولالعلماءاختلف

ولهذامنها.بكلئلحقونالذينالأفرأدوحولتحتها،

بأنالاعتقادإليالإنسانعلماءمنكثيرانتهى،السبب

مسألةالاجناسمنبجنسالبشرمنجماعةأيةإلحاق

للحوار.مفتوحفالأمرولذااعتباطية

قدأنهيعتقدونكثيرةأعواماالعلماءمعظمظلوقد

عصورمنماوقتفيالبشرمننقيةأجناسهناككانت

منعزلةتكونتقدالنقيةالأجناستلكوأن،التاريخقبلما

اتصفوامنهاجنسكلأفرادوأنبعضها،عنتاماانعزالآ

.الأجناسسائرأفرادفىلتوجدتكنلمبخصائص

العلماء)أيالطبيعيينالإنسانعلماءمعظمأنبيد

فيوتطورهمللبشرالجسمانيةالاختلافاتيدرسونالذين

أجناسهناككانتأنهفييشكون(التاريخقبلماعصور

منأنإلىيشيرونوهم.الأوقاتمنوقتأيفينقية

منأزواجهميتخذوندأئماكانواالناسأنالمحتمل

الانتقالوسائلبازديادوأنهخارجها،منأوعشائرهم

فأكثر.أكثرالبشريةالشمائراختلاطازداديسراوالتواصل

للجنسالأحيائىالتعريفيحسنلاالأسبابولهذه

الإنسانعلماءمعظمويتجنب.البشريةالعشائروصف

ذلك-عنعوضا-ولكنهمأجناسا،الناستصنيفالان

بدراسةوذلك،البشريبالتنوعمعرفةيزدادواأنيحاولون

منالرغموعلى.العالمأنحاءفىالبشريةالخصائصتباين

وصحيحمطلوبللأجناستصنيفنظامإلىالافتقارأن

الذينأولئك-عامةبصفة-يعدونالناسأنإلانظريا،

آخر.جنسإلىمنتمينأفرادالهممخالفامظهرايتخذون

ولكنأهميةذأالبشريالجنسمفهومظللهذاونتيجة

أفرادهاتصنيففىتمضيفالمجتمعات.اجتماعيبمدلول

قدالمستخدمةوالاسماءالمعاييرأنمنالرغمعلىأجناسا،

اخر.إلىمجتمعمنتختلف

)العرق(الجنسفكرةفهمالناساساءماوكثيرا

بعضفياستخدامهأسيءقدالمصطلحإنبل،البشري

المفهومبينأيضئاالناسخلطماوكثيراعمد.عنالأحيان

الدين.أوالقوميةاللغةأووالحضارةللجنسالأحيائي

إلىالانتهاءإلىالناسببعضأدتقدالجسديةفالفروق

وبهميولدونالختلفةالجماعاتأفرادأنوهيخاطئةنتيجة

ولقد.الأخلاقيةوالقيموالمواهبالذكاءفياختلافات

معاملةأي،المعاملةفىللتمييزرئيسياأساساالجنساتخذ

مستوىذاتأنهاعلىالأخرىللجماعاتجماعةكل

إفريقيا.جنوبفيالعنصريةالتفرقةانظر:منها.أدنى

الأجناستصنيفنظمبعضالمقالةهذهوتصف

بديلةمداخلوتناقح!،السنينمرعلىاتبعتالتيالبشرية
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تتغيركيفتصفكذلك.البشريالتنوعلدرأسة

المغزىوتناقش،الإنسانلبنىالجسمانيةالخصائص

)العرق(.للجنسالاجتماعي

)العرقي(الجنسيالتصنيفنظم

تصنيفعلىالتاريختدوينبدايةمنذالعلماءدأب

يعتمدهاالتيالأقسامعددتباينوقد.مختلفةبطرقالبشر

تصنيفنظمتطورتأثرولقد.النظمهذهمنواحدكل

الأجناسنظرية-أ:رئيسيةنظرياتبثلاثالأجناس

الجغرافي.الجنسنظرية3-التطورنظرية2-الثلاثة

القدامىالمصريونكان.الثلاثةالأجناسنظرية

وشعرقاتمةبشرةذويبأقوامصلةعلىوالرومانوالإغريق

بأقوأميتصلونكانواأنهمكماإفريقيا،فييعيشونأجعد

منثنيةلمعظمهمآسيا،فيالصفراءالبشرةبذوييسمون

لعيونهم.)الموق(الداخليالركنإلىتمتدجفونهمجلد

فيالعالمسكانعنالمحدودةالمعلوماتكانتوهكذا

البشر:منأجناسثلاثةبوجودتوحيالزمانذلك

وأالاصعيويالأسود،أوالإفريقي،الأبيضأوالأوروبي

الأصفر.

النهايةفىتعرفالمجموعاتهذهأصبحتثم

العلماءدأبوقد.التواليعلىوالمغوليةوالزنجيةبالقوقازية

البشريةالعشائرجميعتصنيفمحاولةعلىكثيرةسنين

منها.المحورةالصوربعضأو،الثلاثةالأجناسلهذهوفقا

عددإلىينتمونالناسجميعأنيعتقدونكانوافقد

لاثابتةجنسكلخصائصوأن،الأجناسمنمحدود

تتغير.

وراءفيماالأوروبيةللكشوفالرئيسيةالحقبةأدتوقد

عشرالخامسالقرنأواخرفيبدأتوالتيالبحار،

شتى،حضاراتمنبأقوامالاتصالزيادةإلى،الميلادي

أنهالميلاديعشرالتاسعالقرنفىالواضحمنأصبححتى

الأجناسبنظامالعالمسكانمعظمإلحاقاليسيرمنليس

الثلاثة.

)علماءالبيولوجيونبعضاتحهلماالتطور.نظرية

التيوالارتقاء()النشوءالتطورنظريةتقبلإلىالأحياء(

بإمكانالقائلالرأيبدأ،داروينالغربعالمبهانادى

ثابتةجسمانيةخصائصأساسعلىآجناساالبشرتصنيف

معظمأنوذلكجوهريا.تغيراالتغيرفيالرأيهذابدأ-

فيكانوا-الغربيةالمجتمعاتفيخصوصا-البيولوجيين

النباتأنواعجميعأنيعتقدونعشرالتاسيعالقرنأوائل

نأبيد.جيلإلىجيلمنحالهاعلىثابتةظلتوالحيوان

لنباتاتأحافيروجدوا(الأرضطبقات)علماءالجيولوجيين

بذلكفقدموا،المعاصرةالأنواععنتختلفوحيوانات

ثابتة.تكنلمالأنواعأنعلىالمبدئىالدليل

الأجناسنظرية

الثلائة

والمغولي.،والزنجي،القوقازي:ثلاثةأجناسمنواحدفيالمشريةالشسائرجميعيصمفونعديدةسنواتالعلماءظل

هذهمنجنسكللألرأدالمميزالطرازتمثلأنهايعتقدكانالتيالجسمانيةالخصحائصالثلاثالصورهدهوتظهر

.الأجناس

تشمل:ألهايعتقدكادالقوقازيةالخصائص

إما-اللونفاغناعماولتسعراشقراء،بشرة

نأيظ!كادوكذلكمتموجا.أومرسلا

منالمتسفتينورقةالأنف!ودقةالعينينزرقة

القوقازية.الخصائص

تشمل:ألهائعتقدكانالزنجيةالحمائص

حشناولتمعراأسود،أوقاتمبنيلونهابشرة

نأيظىكانوكذلك.اللونأصودجعدا

والشفتينالعريضوالأنفالبهنيتينالعيمين

الزنجية.الخصائصمنالغليظتين

تشمل:أنهايعتقدكانالمغوليةالخصائص

أسودمرسلاخشناوشعراصفراء،بشرة

منثنيةوجودأنيظنكانوكذلك.اللون

منللعينالداحليالركنعبرتمتدالحلد

المغولية.الخصائص
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يمكنالأنواعأنعندئذأدركواالعلماءبعضأنومع

فكرةكانت.الفرقيكونكيفيعرفوالمفإنهمتتغير،أن

التيهيالتطور،عليهيسيركالذيالطبيعيالانتخاب

الحيةالكائناتتغيركيفيةفهمعلىالغربيينالعلماءأعانت

التيالفكرةهذهوتزعم.الكثيرةالأجيالمرعلى

أعلكتابهفيداروينتشار!الطيعيالتاريخقدمهاعالم

نأيمكنهاالحيةالكائناتعشائرأنام()985الأنواع

بيئاتهامعتكيفهاخلالمنالمتعاقبةالأجيالعبرتتغير

التطورلعملياتالجديدالفهمهذاطبقوعندما.الطبيعية

الخصائصمنكثيراأنأظهر،الطبيعىالانتخابخلالمن

تمييزفيتستخدمكانتوالتيثباتها،يفترضكانالتي

مرعلىتطورتت!جفاتالواقعفيكانت،الاجناس

العلماءاتضئلبعضولقد.البيئيةللأحوالامشجابة،الزمان

تكتسبأنيمكنهاواسعاتباعداالمتباعدةالجماعاتأن

حتى،متشابهةبيئاتمعتكيفهانتيجةمتشابهةخصائص

تشارلز،داروينانظر:.حديثةسلفيةعلاقةتتقاسملموإن

.روبرت

يدركونبدأواالتطور،نظريةالغربيونالخبراءتفهمولما

للتكيفالقابلةالخصائصا!متخداممحاولتهمصعوبة

البشريةاللأجناسمنمحدودعددفيالناسلتصنيف

علم)علماءالأنثروبولوجيونشرعثمومن،الرئيسية

قابلةغيرخصائصعنالبحثفيالطبيعيون(الإنسان

تثبتسوفجسمانيةخصائصأيطبيعيةأوللتكيف

بيئةإلىالعشيرةانتقلتولوالبشرمنماعشيرةفيوتبقى

أنهعلىالبشريالجنسإلىنظرواأنهمهذاومعنى.مخالفة

هىخصائصيكتشفواأنوأرادوأمتغير،وغيرثابتشيء

علىالإنسانعلمعلماءوعكفللتغير.قابلةغيرأيضا

بوظائفالخاصةوالعملياتالخصائصمنكثيرمقارنة

وسوف.مختلفةبيئاتفىيعيشونأقوامفيالأعضاء

عنالمقالةهذهمنلاحققسمفيالمقارناتهذهنناق!ش

وتتغير.البشريةالعشائرتتطوركيف

الإنسانعلماءبعضابتدع.الجغرافيالجنسنظرية

لتصنيفجديدانظافاالعشرينالقرنمنالخمسينياتفي

التطورنظريةبينالتوفيقمحاولتهمفيوذأ!ك،الاجناس

الحديثالعالمفيالبشريةالعشائربينالمشاهدوالتباين

أجناساأسموها،رئيسيةأقساماالبشرقسمواحيث

العشائرمنمجموعاتالأجناسهذهوكانت.جغرافية

شائعنظامأعتمدوقد.متشابهةمميزاتتسودهاالتي

جغرافية:أجناستسعةالأنظمةتلكمنالاستخدام

لأوروبيا-4الإفريقى-3الآسيوي-2ليلأستراا-أ

الميكرونيزي-7الميلانيزي-6لبولينيزيا-5

الأمريكي.الهندي-9الهندي8-

تنتشركانتالجغرافيةالأجناستلكإنالقولويمكن

،كبرىجزريةوسلاسلرئيسيةقاريةمساحاتامتدادعلى

،المثالسبيلفعلى.دقيقةمناظرةالقاراتتناظرلمولكنها

فيمنتشرةعشائر،الأوروبيالجغرافيالجنسشمل

الكبرىالصحراءوشمالي،الأوسطالشرقوفيأوروبا،

العشائرتلكمنمنحدرةأقواماأيضاشملكماإفريقيا،في

الشماليةأمريكافيالبيضمثلالعالممنأخرىمناطقفي

أستراليا.وفي

الجنسنظرية

الجغرافي

هذهوتظهر.والصحاريوالجبالالمحيطاتعنالاحمالاسعرالبسببوجدتقدالجعرافيةالأجناسأنيعتقدكان

الشائعة.التصنيفنظمأحديقرهاكانالتىالأجماسالحريطة

جر!لالآ

!ص!كرح!!اأ!%
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فيالبشرةلوندور

الأجناستصنيف

الأفرادينتمىصرفى،الأوروبىالجنسإلىالصورمنالعلويالصف!فيالأفرادينتمي،الجغرافيةالأجناسلظريةوفقا

الجسسيتين.المجموعتينهاتينمنكلفىواسعاتباينايتباينالبشرةلونأنبيد.الإفريقىالجنسإلىالسفلىالصففي

نشأتقدالجغرافيةالأجناسأنالمعتقدمنوكان

المحيطاتمثلالطيعيةالحواجزمنالناجمالانعزالبسبب

هذهأنعلىالرأيهذاواعتمد.والصحارىوالجبال

بعضعنبحضهاالبشرمنجماعاتفصلتقدالحواجز

فيتتطورالعشائرجعلوهذا،السنينمنعديدةالافا

مختلفة.اتجاهات

الأجناسمصطلحالإنسانعلمعلماءاستخدموقد

الأجناسمنالمتميزةالفرعيةالأقساملوصفالمحلية

ملايينيضمالمحليةالأجناستلكبعضوكان.الجغرافية

قليلةجماعاتيضمالاخربعضهاكانحينفيالأفراد،

مصطلحالإنسانعلمعلماءبعضاستخدموقدالعدد.

منالفرعيةللأقسامالصغرىالأجناسأوالجنيسات

المحلية.الأجناسداخلفيتعيشالتيالعشائر

تغييراوالموسعالمفصلالتصنيفيالنظامهذامثلوقد

الجن!يىفنظامبمالبشريةالأجناسإلىالنظرةفيجوهريا

نأإدراكمع،الوراثةوكذلكالتطور،نظريةراعىالجغرأفي

تقديربالمستطاعيكنلم،ولكن.البيئةتشكلهاالعشائر

الختلفةالأجناسأفرادلأنوذلك،بوضوحالجنسيةالمعايير

نفسها.الجسمانيةبالخصائصيتصفواأنيمكن

)العرقي(الجنسيالتصنيفبدائل

أساسعلىالماضيفيالجنسيالتصنيفالعلماءأقام

تمثلأنهايفترضكانالجسمانيةالخصائصمنمجموعات

الأفرادمنكثيراولكن.جنسكلمنالنموذجيالفرد

جميعفيهمتظهرلمماجنسفييصنفونكانواالذين

فضلاهذا.الجنسذلكإلىتنسبكانتالتىالخصائص
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دائمايتفقوالمالتصنيفنظماأقامواالذينالعلماءأنعن

ولابهاالاعتدادعليهمينبغيالتيالخصائصماهيةعلى

عددها.على

نتفهملكىمثالأالبشرةأ!ننتخذأنيمكنناو

الخصائصباستخدامالأجناسبتعريفناالمرتبطةألمشكلاتا

.البشرةلونتحددالملانينتسمىصبغةثمة.النموذجيه

تحويهمايفوقمقداراالملانينمنتحويالقاتمةفالبشرة

تصنيفيةخاصيةاشبشرةلونا!شخدموقد.الفاتحةالبشرة

اعتبرالمثال!مبي!!فعلى.الأجناسنظمجميعفيأساسية

الجغرافىالجنعه!منالإفرادمموذجياالفاغالبنيالبشرةأ!ن

أفتحالجنسذأكأفرادبعضلشرةلونولكن،الأوروبي

لونآخرينأفراداأنكما،النموذجياللونذلكمنكثيرا

ذويبعضأناختلاطاالاموريزيدومما.قتامةأكثربشرتهم

فييماثلونال!وروبيالجغرافيالجنصأفرادمنأغاتمةاأسشرةا

الجنسافرادمنالفاتحةالبشرةذويبعضبشرتهملون

السميرمنأصبحالتعقيداتأ!دهونظرا.الإفريقيالجغرافي

لونعلىاعتماداما،بجنسالناسبعضإلحاقللغاية

.وحدهالبشرة

تعريففيالمستخدمةالخصائصعددزيادةتسفرلم

الشفتينفش!صل.جديدةمشكلاتإضافةعنإلاالأجناس

كانواأقوامب!تواسعاتباينايتباينانمثلا،وحجمهما،

أظهرالشفتينشكلإنثم.لفسهافي!منأعضاءيعدون

أجناسأعضاءأنهمايفترضمابينالتداخ!!مناللونذلك

.البشرةلونحالفيحدثكما،مختلفة

علمعلماءمنكثيراالمشكلاتهذهقادتوقد

الخصائصعلىالمبنيالتصنيفأننتيجةإلىالإنسان

وهممفيدا.غرضايحققولاعلمياصحيحاليسالجسدية

وضعمجردمنأجدىالبشريالتنوعدراسةأنيجدون

تبنواثمومنالبشر.جماعاتعلىمحددةجنسيةعلامات

لتصنيفالتقليديةللنظماأخرىبدائل-لذلكنتيجة-

الكلايني(،)أوالمماليالمدخلأأبرزها،الأجناس

الشمائري.المدخل-2

التوزيعإظهاريمكن.)الكلاينى(المماليالمدخل

صورةفيخريطةعلىالجسمانيةللخصائصالجغرافي

الممالاتوتكونكلاينات()أوممالاتتسمىمناطق

المتماثلةالمعدلاتأوالتردداتنقاطتربطخطوطبرسم

،المثالسبيلعلى،أجشرةاأ!نحالةففي.المتشالهةأو

المتوسطالعشائرفيهاتظهرالتيالمواقعممالكليشمل

علىالفاغإلىالقاتممنالتباينوبتوقيع.البشرةللوننفسه

والتوزيعالظهور.فىللتوزيعمعينةطرزتأخذ،خريطة

الجنسيةوالأقساممعينةخصائصبينلايربطالممالي

وبعضهاالخصائصبعضب!تيربطلاوهو،التقليدية

علىيوقعاأنينبغيالدموفصائلالبشرةفلونالاخر.

الختلفين.توزيعيهمانمطيلإظهارمنفصلتينخريطتين

لدرأسةواسعااستخداماالمماليالمدخلامشخدموأغد

البشردماءأحلماءاويصنف.الدملفصائلالعالمىالتوزيع

كرياتأغشيةعلىموجودةلبروتيناتوفقامجموعات

عدمأوالبروتيناتهذهوجودالوراثةوتحددالحمراء،الدم

+%

+%

!%

!%

!/

!/

المماليةالخريطة

التوزيعتظهر)الكلاينية(

لإحدىالحعرافى

الجسمانية.الحصائص

التيالمعاطق،وتدل

ممالاتتسمى

على)كلاينات(،

بهاتوحدالتىالأماكن

ترددلىالحاصيةهذه

هذهوتمثل.لعيعهواحد

حا!كميةتوريعالخريط!

ظامفىبالآليلتسمى

.و،بأ،الدمتصسيص

الآليلذووالناسبمتلك

وأ)ب(الهصيلة()!

أكترالاليلوهذا)أب(.

أوروباشرقيفىشيوعا

غربيها.فىعه
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توزيغمعدلاتفياختلافاتالدراساتوتظهروجودها.

العالم.أنحاءفىالدمفصائل

أفضلهوو(،ب)أباسمالمعروفالدمفصائلونظام

هي)و(الفصيلة،النظامهذاوفى.النظمهذهمننعرفهما

والنظم.بأ،بأ،:الفصائلتليهاثم،الفصائلأشيع

تشملالدمفصائلتوزيعمقارنةفيتستخدمالتيالأخرى

.الدمانظر:.بس،نم،الريصى،لوثرانكد،كل،نظم

الإنسانعلمعلماءالدمفصائلتوزيعممالاتوتساعد

تباينمنيشاهدونلمامحتملةتعليلاتفيالتفكيرعلى

معدلأدنىأنمثلا،تظهر،المماليةفالخرائط.جغرافي

وأحداسيا.أواسطفييوجد)و(،الدمفصيلةلتوزيع

الطاعونبمرضعلاقةلهالظاهرةلهذهالمحتملةالتعليلات

آسيافيطويلازمناتوطنمرضوهو،القاتلالوبائىالدملي

من)و(الفصيلةتميزالتىالسطحوبروتينات.الوسطى

علىالموجودةالسطحبروتيناتتشبهالحمراءالدمكريات

يحدثوالذي.الدملىالطاعونلمرضالمسببةالجرثومة

مقاومةكيميائيةموادينتجأنيستطعالجسمأنعادة

السطحيةللبروتيناتالحاملةالخلاياعلىتتعر!تللأمراض

منالشخصكانإذاولكنوتهاجمها.الدمليللطاعون

الموادتلكلصنعاستعداداأقلجسمه)و(كانالدمفصيلة

دمهخلاياتتلفسوفلأنهاوذلك.للمرضالمقاومة

الدملي،الطاعونمنوباءأنتشرمافإذانفسها.الحمراء

أكثر)و(الدمفصيلةأصحابمنالوسطىاسياقاطنوكان

الدمفصائلأصحابمنبالمرضالموتلخطرتعرضا

إلى،القرونمرعلى،النقيصةهذهتؤديسوف.الأخرى

فينسبياانخفاضا)و(الفصيلةأصحابنسبةانخفاض

الوسطى.آمحيا

دراسةفيالمدخلهذايستخدم.العشائريالمدخل

علمعلماءويعرف.البشريةالعشائرفيالتباينأنماط

تكون،المتشابهينالبشرمنمجموعةبأنهاالعشيرةالإنسان

الاقتراناحتمالاتمنأكثربينهمفيماللتزاوجفرصهم

الإنسانعلمعلماءويدرس.مجموعتهمخارجمنبأزواج

من)تجمعات(أوزمراالعشائريالمدخليتبعونالذين

افتراضاتأييقيمونلاولكنهم،الجسديةالخصائص

ذلكعنعوضا-فهمالزمربمتلكأساسعلىالجنسبشأن

منفريدةمجموعةنتاجأنهاعلىعشيرةكلإلىينظرون-

،والانعزال،الوراثيوالتغير،التكيف:تتضمنالظروف

تعليلبعدئذالباحثونأولئكيحاولثم.الهجرةوتاريخ

يحاولونلاولكنهمالشمائر،بينوالاختلافالتشابهأوجه

عرقية.أقسامأوبمراتبالعشائرتلكإلحاق

التيالبشرجماعاتأنالعشائريالمدخلويفترض

تبديسوفطويلازمنامتشابهةبيئاتفيعاشت

مواقعكانتلوهذايحدثأنويمكن.متشابهةتكيفات

العشائر،المثالسبيلفعلىكثيرا.متباعدةالجماعاتتلك

بعضمعتتكيفأنلابدجدامرتفعةأماكنفيتعيشالتي

جدامرتفعةتكونقدالحرارةفدرجات.المتطرفةالظروف

ضغطأنكما،الليلأثناءالانخفاضوشديدةالنهارأثناء

الأكسجينغازنسبةمنيقللماالانخفاضمنيبلغالهواء

أصب.الأجواءتلكفيالتنفسيصبحثمومنفيه،

العالمأنحاءفيالمرتفعاتفيتعيشالتيالعشائروتظهر

المتشابهة.البيئيةالظروفلتلكاستجابةمعينةخصائص

أكبرالهواءمنكميةتستوعبأنتستطجعمثلا،،فرئاتهم

يمكنهموهذا،المنخفضةالأماكنقاطنيرئاتتستوعبهمما

مننفسكلمعالأكسجينمنأكبركميةاستنشاقمن

أنفاسهم.

وتتغيرالبشريةالعشائرئئطوركيف

الطيعيونالإنسانعلمعلماءيدرسهاالتيالخصائص

وارتفاع،الدموفصيلة،الأنفوشكل،العينكلون-

الوراثةتحددها-الوراثيةبالأمراضالإصابةوقابلية،القامة

تراكيبتحددهاما،لصفةالوراثيةوالنواحي.والبيئة

المورثاتتسمىالخلايافيجداصغيرةحيويةكيميائية

لتكوينكيميائيةتعليماتالمورثاتوتحوي.)الجينات(

منمورثاتهمنصفالأبناءويرث.الوراثيةالخصائص

الوراثيةالبنيةوتسمى.أمهاتهممنالآخرونصفهاابائهم

ماأما.الجينىالطرازالخصائصإحدىعليهاتقومالتى

الظاهريالطرازفيسمىالحاصيةهذهمنفعلايتكشف

معا.والبيئةالوراثةنتاجهوالظاهريوالطراز

حيازةإلىالبشرمنالواحدةالعشيرةويجئأعضاء

عشائرأعضاءيحوزهمماأكبرالمشتركةالمورثاتمنمقدار

فيأيضئاتشتركالقرابةوثيقةالعشائروكذلك.مختلفة

القرابة،بعيدةالعشائربينيكونمماأكبرالمورثاتمنمقدار

الذينوالخؤولةالعمومةأبناءشأنتمافاذلكفىشأنها

بينموجودهومماأكثرالمشتركةالمورثاتمنيتقاسمون

الموجودةجمئالمورثاتوتسمى.الختلفةالعائلاتأبناء

درجةأما.العشيرةلهذهالجينيالمستودعماعشيرةفي

المورثة.ترددفيسمىمعينةعشيرةفيمامورثةانتشار

الوراثة،انظر:،الخصائصوراثةكيفيةعنالمزيدلمعرفة

المورثة.،لخليةا،علم

للعشائرالمورثاتمستودعاتأنللعلماءتبينوقد

بعضوجودفترتملسبة،الزمنبمرورتتغيرقدالبشرية

الاخر.بعضهاوجودنسبةتنخفضحينفىالمورثات

الخصمائصتكررأيضاشغيرقدالمورثاتتكرروبتغير

نتيجةالتغيراتهذهتحدثوقد.الجماعةفىالجسمانية
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الطيعى،ألانتخاب-ا:منهاالختلفة،العواملمنعدد

المؤلمس!أثر-4الوراثيالانجراف3-،الطفرة2-

.المورثاتوسريانالهجرة5-

بعضتمكنالتيالعمليةهو.الطبيعىالانتخاب

يتمكنلاحينفيوالتكاثر،الحياةمنالأفرادأوالكائنات

تنقلتتكاثرالتىالكائناتوتلكالبقاء.منغيرها

هوالطبيعىوالانتخابأبنائها.إلىالوراثيةخصائصها

معينينأفرادثمة،المثالسبيلفعلىللتكاثر.الدافعةالقوة

مقاومةمنتمكنه!ورأثيةخاصيةيحوزونقدالعشيرةفي

أحصىالافرادهؤلاءيكونلهذا،ونتيجة.محلىمرض

منسواهممنعدداأكثرأبناءوبإنجاباطولحياةبالعيش

يرثونالذينأبناءهمأنعنفضلاهذا.الحشحيرةأعضاء

نأإلىأيضاهميميلونسوفالملائمةالخاصيةتلكعنهم

الزمنمروعلىعددا.أكثرحفدةوينجبواحياتهمتمتد

لأنالمواتيةالخاصيةلهذهالحائزونالأفراديميلسوف

تتغيروهكذالها،الحائزينغيرالأفرادعلىعددايتفوقوا

الجماعة.تلكفيالمورثاتتكرارات

فىتعيحقعشيرةتميلالطبيعيللانتخابونتيجة

وأمميزةوراثيةخصائصإظهارإلىكثيرةأجيالأما،منطقة

الاختلافاتأنالعلماءأظهروقد.الخصائصتلكمنزمرا

كثيرةجسمانيةوخصائص،الجسموبنية،البشرةلونفي

الانتخابانظر:.مختلفةبيئيةلعواملتكيفاتتمثلغيرهما

الطبيعي.

للعشيرةالوراتيةالبنيةتتغيرقد.المناخيةالتكيفات

الفاغالبشرةفلون.المناخمعتتكيفكيالزمنبمضي

منمختلفةلمقاديرتكيفاتيمثلانمثلا،،العينولونوالقاتم

صبغةتحددهاوعيونناوشعرنابشرتناوألوان.الشمسضوء

والشعرالبشرةفيالملانينمقداريتفاوتأنويمكن.الملانين

المقاديروتساعدآخر.إلىشخصمنواسعاتفاوتاوالعينين

الشمسلفحمنحمايتهعلىالجلدفىالملانينمنالكبيرة

والصبغةالجلد.بسرطانالإصابةاحتمالاتمنوتقلل

ضوءفىالإبصارعلىقدرتهماتحسنالعينينفيالقاتمة

العينينولونالبشرةلونأنيتضحوهكذا.الساطعالشمس

عديدةأجيالآأسلافهمعاشأناليىفىتكيفاتيمثلانالقاتم

مشمسة.أجواءفى

.أخرىبطريقةالبشرةلونفيالشمسضوءويؤثر

امتصاصعلىلمساعدتها)د(،فيتامينإلىتحتاجفأجسامنا

منأجسامنايمكنالشممم!أشعةوامتصاص.الكالسيوم

الليلفيهايطولالتيالأجواءوفي)د(.صئفيتامين

يلزمهاماالشمسضوءمنتمتصأنأجسامناعلىيصعب

عاشالذينوالناس)د(.فيتامينمنيكفيهامالصنع

لقلةتكيفواقدعديدةالأجواءأجيالآتلكفيأسلافهم

تستطجعاللونفاتحةبشرةباكتسابهمالشمسضوء

لنايتضحوهكذالها.المتاحالقليلالشمسضوءامتصاص

البيئاتمعتكيفاتنتيجةنشأتالادميينبشرةألوانأن

أسلافنا.فيهاعاشالتي

التيالأمراضمنكثير.للأمرافالوراثيةالقابلية

العشائرأنبيد.وراثيأسبابهابعضالإنسانتصيب

لبعضالمسببةالمورثاتتكررفىبينهافيماتختلفالبشرية

يختلف،السببولهذا.الوراثيةوالاختلافاتالأمراض

بعضفيصيب،العالمفىالوراتيةالأمراصمنتوزئكلدد

مبتلىالعشائربعضوكونسواها.يصيبمماأكثرالعشائر

ضوءفيتفسيرهايمكنحقيقةمعينةوراثيةبأمراض

الطبيعى.الانتخاب

الحليةأنيمياباسمالمعروفالوراثىالدمفمرض

العشائرفيواسعاتبايناانتشارهمعدليتباينالمنجلية

للحالةالمسببةالمورثةيرثونالذينوالأفرأد.الختلفةالبشرية

الخلايابأنيميايصابونكليهماالوالدينمنالمنجلية

الحاملونأما.بالوفاةتنتهيالحالاتهذهومعظم،المنجلية

الوالدينأحدمنالمعتلةالمورثةيرثونالذينالأفرادوهم-

الأعراضبعضيشكونأوشيئايشكونيكادونفلا-فقط

انظر:.لأبنائهمالمعتلةالمورثةينقلونولكنهم،الطفيفة

.مرض،المنجليةالخلية

الخلايامورثةحامليأنوجدواالعلماءأنبيد

الخلاياوأنيمياللملاريا.أعلىمقاومةعنده!االمنجلية

غربىعشائربينانتشاراأكثرولكنها،نادرةآفةالمنجلية

ومنطقةأوروبا،وجنوبي،الأوسطوالشرقإفريقيا،

الملاريا.تهددهمالمناطقهذهقاطنىومعظم.الكاريبى

الرغمعلى-المنجليةالخلايا)مورثة(جينيمثلوهكذا

فىيعيشونالذينللأقواممهمةميزة-السلبيةآثارهمن

المناطق.تلك

المادةفيتغيرهي(الوراثي)التغيرالطفرة.الطفرة

مختلفةوراثيةصفةالمتغيرالجينينتجماوكثيرا.الوراثية

تغيرمنوتنئالطفرات.التاليةالأجيالإلىتنتقلأنيمكن

المنقوصالريبىالنووي)الحمضأندفىكيميائى

تحدثوقد.للمورثاتالأساسيالمكونوهو(،الأكسجين

الصبغياتعددفيتغيرمنأيضاالطفرات

ثسبيهةتراكيبوالصبغياتبنيانها،أو)الكروموزومات(

العواملمنعدداالعلماءويعرف.المورثاتتحملبالخيوط

منمعينةأنواعمثلوذلكالطفراتتحدثأنيمكنهاالتي

لاولكنهم،والحرارةالكيميائيةوالتفاعلاتالإشعاع

سوفالصبغياتأوالمورثاتأيمسبقا،التنبؤيستطيعون

المورثهذافيهاشحكمالتىالصفةتطفركيفأوتطفر،

الصبغية.تلكأو
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وأعقلياخللايحدثضارالطفراتمنوكثير

مفيد.الاخروبعضهامحايد،بعضهاولكنجسمانيا،

الطبيعى،للانتخابالخامالمادةتقدمقدالنافعةوالطفرة

فمثلا،.البيئةمعتكيفاأفضلالأفرادأحديجعلوذلك

)د(فيتامينصنععلىالجسمقدرةترفعالتيالطفرة

لشخصنافعةتكونسوفالشمصبضوءبالاستعانة

منالأرضتستقبلهمايقلحيث،الشمالأقصىفييعيش

منتكررهايزدادسوفالنافعةالمورثاتهذهومثلضوء،

ضارةطفرأتيحوزونالذينالأفرادأما.جيلإلىجيل

تميللاثمومن،ضدهمالطبيعيالانتخابيعملفسوف

وعلى.العشيرةفىانتشاراتزدادأنإلىالضارةالصفات

أحياناالطبيعيمإلانتخابالتطفريعملقدالنحوهذا

التغيرانظر:.المورثاتتكررفيتغيراتإحداثعلى

.النوويالحمض؟الوراثةبمالوراثى

التذبذبالمصطبإلىهذايشير.الوراثيالانجرا!

إلىجيلمنماعشيرةفيالمورثاتتكررفيالعشوائي

المستودعمنعينةإلاتمثللاجيلكلفىفالمورثاتجيل.

يميللهذا،ونتيجة.يسبقهالذيللجيل)التورشى(الجيني

عشوائياالتغيرإلىالأفرادمنجيلكلفيالمورثاتتكرر

وكلما.السالفللجيلالجينيالمستودعبحدودمتقيدا

تلكتأثيرقوةاحتمالاتازدادت،العشيرةحجمصغر

هذهلأمثاليكونأنالمحتملمنليسولكن.التذبذبات

ولكنها،الضخامةالمفرطةالعشائرفيكبيرتأثيرالتغيرات

الصغيرةالشمائرفىشأنذاتوراثيةتغيراتإلىتؤدي

.الأحجام

الأفرادمنقليلعدديؤس!عندما.المؤسسأثر

مكانفيجديدةكبيرةعشيرة-كبيرةعشيرةإلىالمنتمين-

المدىالمؤسسونأولئكيمثلأنألمحتملمنفليس،مختلف

لعشيرتهم)التورشي(الجينىالمستودعفيللتنوعالكامل

ينشأفسوفأبناء،المؤسسونأولئكينجبوعندما.الأم

هذهوتسمىتحديذا.وأكثرحجماأصغرجينيمستودع

نأيرجح،اللاحقةالأجيالوفي.المؤسساثرالظاهرة

فيماتشابهاأكثرالنحوهذاعلىنشأتعشيرةأفراديكون

والأكثرحجماالأكبرالأمالعشيرةأفرأدبينيكونممابينهم

تنوغا.

وأالخصائصبعضانتشارزيادةالمؤلس!أثريفسروقد

دماغيخلل،القبيلهذاومنما.عشيرةفيالأمراض

فيأساسايوجد،ساخستايمرضيسمى،وراثي

الشرقية.أوروباإلىأصولهمترجعالذيناليهودالأطفال

لاساخستايمنواحدامورثايحوزونالذينوالأفراد

إلىالمورثةتلكينقلونقدولكنهم،بالمرضيصابون

الوالدينكلامنالمورثةيرثونالذينالأبناءأما.أبنائهم

يكونونالشرقيةأوروبايهودوكان.بالمرضيصابونفإنهم

ظلولذامحدود،توريثيمستودعلهاصغيرةعشيرة

العشائرفىمماأكثرذرياتهمبينمرتفعاالمرضانتشار

ف.مر،ساخستايانظر:.الأخرى

مالعشيرةالجينيالمستودعفيمماثلتحديديحدثوقد

عشيرةمنواحدةعائلةأوواحدشخصمورثاتمرتإذا

معينرجلتزوجإذافمثلاالأبناء.منكبيرعددإلىصغيرة

أبناءمنهنوأنجبنساء،بعدةمنعزلةصغيرةجماعةفى

اللاحقةالأجيالفيتظهرسوفمورثاتهفإن،كثيرين

.العشيرةمنالاخرينالأعضاءمورثاتبتكرر

بينهجرةتحدثعندما.ا!لورثاتوسريانالهجرة

وأجديدةمورثاتتدخلأنيحتملمستقلةعشائر

منلكلالجينيالمستودعفىالمورثاتمنجديدةاتحادات

لذلك،ونتيجةمنها.أفرادتزاو!خلالمنالجماعاتتلك

الجماعاتتلكمنلكلالتوريثيالمستودعيضمسوف

وعلى.الأخرىللعشائرالتوريثيةالمستودعاتمنمورثات

إلىتؤديقدالهجرة

تكررفىتغيراتإحداث

معالشسائرفيالمورثات

هذهوت!.الزمنمرور

منحماعةالمكهورة

منالحدد،الوالدين

فيالأوروبيينالمهاجرين

فيأم،009عامحوالي

وهي،إليصحزيرة

المهاجريناستقبالمحطة

ليويورك.ميناءفي
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فيالمورثاتتكررتغييرعلىالهجرةتعملقدالنحو،هذا

ساعدت،الحديثةالأزمنةوفي.الزمنممرورالعشائر

زيادةالمورثاتسريانزيادةعلىالنقلوسائلسهولة

.كبيرة

مكانمنالانتقالعلىالعصورأقدممنالناسدأب

ولكن.أخرىجماعاتمنأزواجهماختياروعلىآخرإلى

التيالعشائربينيحدثالمورثاتسريانمنقدرأكبر

نتيجةوالامتزاجالخلطيحدثقد.كذلكمتجاورةتحيش

عملت،التاريخمرفعلى.متنوعةحضاريةممارسات

النساء،وسبيوالاستعمار،الجغرافيةالكشوف

مختلفةوراثيةبنىلهمأفرادب!تالجمععلىوالاسترقاق

تكررفيتغيرحدوثالأحوالمنكثيرفيالنتيجةفكانت

.الممارساتبتلكتأثرتالتيالعشائرفيالمورثات

)العرق(للجنسالاجتماعىالمترى

رأينا-كما-الطبيعيينالإنسانعلمعلماءمعظمنبذ

ظل،ومدلك.بيولوجيةأجناساالبشرتصنيففكرة

ينظرونالأحوالمعظموفي،المجتمعاتمنكثيرفيالناس

جنسمنأعضاءأنهمعلىالاخرينوإلىأنفسهمإلى

التصنيفمازالوهكذا،.البشرةلونعلىبناء،معين

مماالرغمعلىمهما،اجتماعياعاملا)الجنسي(العرقي

علماءكانوإذاماخذ.منالبيولوجىأساسهيعترقي

نأفعليهم،البشريالسلوكفهمفييأملونالاجتماع

العرقيةالأقساممامجتمعبهايحددالتىالويقةيتعرفوا

المجتمعتحليلعلينايصعبسوففمثلا،)الجنسية(.

لذلكالشائعالتقسيماعتبارنافينأخذأندونالأمريكي

منذلكوغير،أسبانيينوسودوبيضإلىالمجتمع

عنأنفسهاالأقسامهذهتسفرذلكومع.الأجناس

ويمثل)العرق(.الجنحربمفهوميختصفيمامشكلات

تعرففيتقليديايستخدمانقسمينلأسوداوالأبيف!

مجموعةإلىيشيرفلفظأسبانيونأما،الأحيائيةالأجناس

جماعةأيإلىوليصر،الأسبانيةاللغةتتكلمأقواممنلغوية

التمييزمنكثيرينتج،الحظولسوءبعينها.أحيائية

جنسيتحاملعلىبناءالأجناسبينالتعاملفىالاجتماعي

خاطئة.ومفاهيمسابق

يحدث(.)الجنسيةالقوميةأوالعرقيةوالهويةالجنس

وأالعرقيةوفكرةللجنسالأحيائيالمفهومبينأحياناالخلط

فىأعضاءأنفسهميعتبرونفالناس(.)الجنسيةالقومية

خصائصعلىبناءمعينةقوميةأوعرقيةمجموعات

هذهتقوملاذلكومع.معينةدينيةأوحضاريةأوجغرافية

يتحدثونمثلا،،فالناس.جسمانيةفروقعلىالتعريفات

الألمافيالجن!أوالعريالجنسعنالأحيانبعضفيخطأ

هذهأنبيد.اليهوديالجنسأو،الأيرلنديالجنسأو

وليس،قوميةأوعرقيةأوصافإليإلاتشيرلاالشعارات

للجنس.الاحيائىبالمفهومعلاقةأدنىلها

كثيرةحكاياتعلىاضاريخايشتملوالتمييز.الجنس

علىمتفوقينأنفسهماعتبرواالناسمنجماعةأعضاءعن

طويلاالمعتقداتهذهاستخدمتولقد.أخرىجماعة

فعلى.واضطهادهمالمستضعفينالناساسترقاقلتسويغ

القبائلإلىينظرونالقدامىالرومانكان،المثالسبيل

منيعدونيكادونلاالهمجمنجنسأنهمعلىالجرمانية

أمريكافياستقرواالذينالأوروبيونادعىوكذلكالبشر،

فيتوسعاتهميسوغواكيالأمريكيينالهنودعلىتفوقهم

نادىالعشرينالقرنمنالثلاثينياتوفيالجديد.العالم

الاريالجنسإلىالمنتمينالألمانبتفوقالنازيةألمانيازعماء

منهمأدنىالاريةغيرالأقواممنوكيرهمااليهودوبأنالرفيع

مرتبة.

التفوقلادعاءاتعلميأساسأيالخبراءلدىوليس

منغيرهمإلىينظرونزالواماالساسمنكثيراول!ش،هذه

فيبالغواأنهمأي،جمامدةبقوالبمتأثرينالجسماسات

،الجماعاتتلكأعضاءعنالمعتقداتتسطيحأوتبسيط

وصفتقدفمثلا،.سابقةوأفكارتعميماتضوءفي

غيرأو،سفلةبأنهم،مختلفةأزمانفي،معينةجماعات

الحس.متبلدوأو،الفكاهةلروحفاقدونأوخبثاء،أوأمناء،

والخصائصالأحكامهذهبينخلطيحدثكانماوكثيرا

البيولوجيبالمفهومالبتةلهاشأنلاأنهمع،الجنسية

أيضالهاشأنلاالأحكامهذهمنكثيراإنبل.للجنس

عندهموماأطلقوهاالذينبأوهامإلاأ!اعلاقةفلا،بالثقافة

.الجامدةالقوالبتلكمنينشأفالتمييز.سابقتحاملمن

الأقلياتجماعاتأعضاءيحظىالمعتقداتلهذهونتيجة

مماأقلوالعملالتعليمفيبفرصالمجتمعاتمنكثيرفي

اللأغلبية.جماعةأعضاءبهيحظى

بعضهامنأذكىالجماعاتبعضبأنال!عتقادوشاع

ذكاءأنبينواالعلماءولكن.العنصريالتمييزلتبريرالاخر

الذكاءواسحتخدام.والبيئةالوراثةمنكليحددهالشخص

للغاية،عسيرةمسألةالبشرجماعاتبينالموازنةفيمعيارا

عادلأ.اعتبارهيمكنفقطالموازناتهذهمنقليلالأن

تحرزسوفالتعليممنأوفىحظانالتالتيالجماعةفمثلا،

التعليم.مستوىتقيسالتيالاختباراتفىأعلىنقاطا

وأالرياضيةالقدراتتقدرالتيالجماعاتوكذلك

تتضمنالتيالاختباراتفيتتفوقسوفالتقنيةالمهارات

.والمهاراتالقدراتتلكأمثال

اختبارتصميمالمستحيلمنأنهالخبراءمعظمويعتقد

يعكف،ذلكوجمعالختبر.الشخصبخبراتتحأثرلاذكاء
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منمتحررةأوثقافياعادلةاختباراتوضععلىالعلماء

نتائجفيالثقافاتاختلافآثارمنللتقليلالثقافات

.الاختبارات

فاتنامكاناعالمناتجعلالبشربينالقائمةوالاختلافات

ركزواماإذاالناسأنبيد،الحياةفيهتطيبساحرا

فييخفقونماكثيرافإنهمالاختلافاتتلكفياهتمامهم

بهيقومماومعظمالبشر.بينالقائمالتشابةمدىتقدير

ارتباطاأكثرهوسواهممنعلىلأنفسهمتمييزمنالناس

)البيولوجيا(.الأحياءبعلممنهوالثقافةبالحضارة

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

الهادئالمحيطجزرأستراليا

اررياكسوديوناالأصليونالأمشراليون

التاريخعقبلمالتسعوبالإسكيمو

العربآمميا

العنصريةإ!ريقيا

شعب،ووريالماالأليوتيون

لارتقاءواالنشوءليةلمتمماامريكاأ

لأمريكيودالهنودااللاتينيةمريكاأ

ثةلورااوروباأ

لتكيىا

لموضوعاصرعنا

)العرقى(الجنسيالتصنيفنظم-أ

الثلاثةالأجاسلظرية-أ

التطوردظريةب

الجغرافيالحنسنظرية!

)العرقي(الجنسيالتصنيفبدائل-2

)الكلايي(المماليالمدخل-أ

العشائريالمدخل-ب

وتتغيرالبشريةالعشائرتتطوركيف-3

الوراف!الافيافهـ-الطيعىالانتخاب-أ

المؤس!أثروالمناخيةالتكيفاتب

المورثاتوسريانالهجرة-زالوراثيةللأمراضالقابلية!-

الطفرة-د

)العرق(للجنسالاجتماعىالمغزى-4

القوميةأوالعرقيةوالهويةالجشس-أ

والتمييزالجنس-ب

أسئلة

البشرية؟الشمائرفىالتغيراتحدوثإلىالطفرةتؤديكيف-أ

أحناسوجودفيالطيعيينالأنزوبولوجيينمعظميتشككلمادا-2

؟الأوقاتمنوقتأيفينقية

الأجناسنظريةفيمهماشيئاالطبيعيةالحواجزاعتبرتلماذا3

الجغرافية؟

لينالموازنةفيأساساالذكاءاتخاذتعترضالتيالحسوباتما-4

البشر؟منحماعات

للتكيهـ؟القابلةغيرالخاصيةما

بعضفيمفيدةالملانينصبغةمنالكبيرةالمقاديرتكونكي!6

؟أحرىأحوالفيوضارةالأحوال

في)الكلاينات(الممالاتالأنثروبولوجيونيستخدمكيص7

البمتري؟التنوعدراسة

؟النوععن)العرق(الجنسيختلفكيف-8

طريقةبدراسةيعنىالأجنةعلم-.الأ!جئة،

الأولى.المراحلخلالوالنباتالحيوانتشكل

منوكثيرالإنسانلدىالأجنةعلمويختض

)تكوينالأمشاجتكوينبعمليةالأخرىالحيوانات

الخلايا)اتحادوالإخصاب(،الجنسيةالخلايا

)الشكلالجنينوتشكل(،الأنثويةمعالذكريةالجنسية

بخشكلفجهتمللنباتالأجنةعلمأما(.للحياةالمبكر

(.النبات)أجنةالبذور

بمالإخصابوالارتقاءبمالنشوء،الجنينأيضا:انظر

الحمل.،النبات

حاكمشهرأ.م(6461-؟)لسلطانا،دجلجأ

لماندونيسياجاوهجزيرةوسطفيالواقعة،ماتراملمملكة

وتعني.أم646وأم613عاميبينعهدهوامتد.الحالية

الحقيقيفاسمه،العظيمالسلطانأجنج،السلطانعبارة

.مجهول

ففي.أجنجالسلطانعهدفيالمملكةحدودتوسعت

،أم625عاموفيماديورا،جزيرةفتحتأم،462عام

.للاستسلاماضطرهاممالحمورابايا،علىحصارضرب

السلطانبذل،جاوهغربيالواقعةبانتامفتحفيولرغبته

قدكانواالذينالهولنديينودلكسبجهدهقصحارىأجنج

.أم916عامالمجاورة-الحاليةجاكرتا-بتافيافياستقروا

عامبتافيابمهاجمةقام،المساعدةالهولنديونرفضوعندما

أنهكما.نجاحدونام،962عامالمحاولةوعاودام،628

فيتجاريةمراكزلديهمكانتالذينللبرتغاليينمعادياكان

المنطقة.

أدخل،ام633عاموفىتقيا.مسلماالعسلطانكان

التقويممنبدلأمملكتهإلىالجاويالعربىالإسلاميالتقويم

الحينذلكومنذ.الشمسعلىالمعتمدالهندوسي

ادأو435ادذأتالقمريةالهجريةالسنيناستخدمق

عودةبعدام641عامبالسلطانلقبولقديوما.355

مكة.منماترامبعثة

أصبحقدأجنجالسلطانكانام،646عامموتهقبل

انظر:.ماجاباهيتعهدمنذإندونيسيافيفاغأعظم

مناطقجميععلىالمطلقالحاكمكانفقد.مماجطباهيت

الذي،الأولأمانبكوراتابنهوخلفه.جاوهوشرقىوسط

.أم677وأم646عاجممابينحكم
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فعلردتحدثإرهاقأوبدنيتعبحالةال!!جهاد

الناسيعانيماوكثيرا.الحياةفيمتوقعةأو،حقيقيةلمتاعب

أحدكموت،حياتهمفيكبرىلأحداثنتيجةالإجهاد

اللإجهاديحدثوقد.وظيفةفقدأو،الطلاقأوالوالدين

،الزحاموسطالسيارةقيادةمثليوميةلمشاكلفعلردأيضا

فقد،ذلكإلىبالإضافة.ماشخصمنلإزعاجالتعرضأو

مثلا.لحياتهمتهديدايواجهونحينماالإجهادالناسيعاني

يستطعلابأنهيشعرإنسانأيبالإجهاديصابوقد

.مأزقمنالخرو!

وأرتفاع،القلبضرباتزيادةالإجهادعلاماتمن

وفقد،الذهنيوالخمول،الأعصابوتوتر،الدمضغط

الانعزالللإجهادالفعلردودبينومنالتركيز.علىالقدرة

.الحالإصلاحعنبالعجزوالشعور،الاجتماعي

ضغوطمنالإجهادينشأ.ودواعيهالإجهادأسباب

حدودفيليستأموراالإنسانجسمعلىتلقيخارجية

الرئيسية:الإجهاددواعيمنأنواعخمسةوهناك.قدرته

البيئية.الظروف2-البيولوجيةالمتغيرات-أ

النشاطات5-التصرفات4-المعيشيةالأوضاع3-

الحسية.

البدنية،الإنسانحالةعلىالبيولوجيةالمتغيراتتؤثر

هيالبيئيةوالظروف.البدنيوالإرهاقالمرضوتشمل

وشدة،الإزعاجمثل،الإنسانمحيطمنتتأتىضغوط

الأوضاعوتشمل.الطبيعيةوالكوارثوالفقر،،الزحام

العيشأو،حميمصديقكوفاة،المرهقةالأحداثالمعيشية

الإجهادإلىتؤديقدالتيالتصرفاتومنالغرباء.بين

الحسيةالنشاطاتوتشمل.التغذيةوسوء،التدخينعادة

أولاختبارالخضوعالإجهادتحدثقدالتيوالفكرية

منافسة.لعبةفيكبيرسبقإحرازعلىالتركيز

ففىنفسها.بالويقةشخصكلعلىالإجهاديؤثرلا

علىتبدوحينعلىهادئا،شخصيظلقدمعينموقف

رينالاختلافيكونوقد.بوضوحالإجهادعلاماتالاخر

فيهويرى،الموقفعلىيسيطربأنهيشعرالأولأن،الاثنين

يسيطربأنهيشعرفلا،الثانيأما.عليهالتغلبيتعينتحديا

الهروبإلايريدولا،لهتهديدافيهيواجهوأنهالموقفعلى

م!واجهته.من

فعلردالإجهاديثير.الجسمعلىالإجهادتأثير

مادةإفرأزيزدادالفعلردأثناءوفي.الجسمفىتحذيريا

زيادةالدممجرىفيالهورموناتتسمىمعينةكيميائية

تسمى،الدماغقاعفيصغيرةمساحةتتلقىأولأ.كبيرة

.الأخرىالدماغأجزاءمنإشاراتالمهاد(،)تحتالوطاء

الكلوية(فوق)الغدةالكظرقشرةإفرازمنالإشاراتوتزيد

الهورمونهذأفيؤثرالكظرقشرةموجهإطلاقلهورمون

لقشرةالموجهالهورمونتفرزويجعلها،النخاميةالغدةعلى

قشرةإلىالهورمونهذاينتقلثم.الدممجرىفىالكظر،

تسمىهورموناتالكظريةالغددوتفرزالكو.

فوريةطاقةالهورموناتهذهوتوفر.السكريةالقشرانيات

الوقت،نفصوفي.بالجسمالمناعىالجهازنشاطوتوقف

هذهأهم.أخرىهورموناتالك!يةالغددتفرز

ضرباتمعدليزيدالذيالأدرينالينهوالهورمونات

.الدموضغطالقلب

الجسم،فيالمقاومةمرحلةتبدأالإجهاد،طالوإذا

نأغير.الفترةهذهأثناءقمتها،إلىالبدنيةالمقاومةفتصل

مستواهادونالانخفاضإلىتميلالأخرىالضغوطمقاومة

منيعانونالذينالناسيصبحلماذايفسروهذا.العادي

البردبنزلاتللإصابةعرضةأكثر،العملفىضغط

الجسميفقدللإجهاد،التعرضاستمروإذاوالإنفلونزا.

.الإنهاكمرحلةفيدخل،الحالةمعالتلاؤمعلىقدرته

بعيد.حدإليللضغوطالمقاومةتتدنىالفترةهذهوأثناء

أنواعاأنالاطباءيعتقدبالإجهاد.المتملةالأمراض

تكرارأو،الطويلالإجهادعنتنتجقدالأمراضمنعديدة

كقرحاتوالأمعاءالمعدةأمراضتعللماكثيرا.حدوثه

وتحدثبالإجهاد،القولونغشاءوالتهابعشر،الاثني

القلبيةالنوباتإنبل،القلبضرباتاضطراباتأحيانا

الإجهادويعوق.الشديدةالإجهادحالاتبسببتكون

كالرشحفأمراض.المرضمقاومةعلىالجسممقدرةأيضا

يظهرماوهو)الهربيس(والحلأ،الغديةوالحمى)الإنفلونزا(

،السرطانأنواعوبعض،المرضبعدبثورمنالشفةعلى

بالإجهاد.تتأثرأنهاثبت

الجهدمنلقدرالناسيحتاجالإجهاد.مقاومة

منكثيرإلىيؤديالبالغالإجهادلكن.أدائهملتحسين

مقاومةطرقعنالناسيبحثلذلك.السلبيةالاثار

أسلوبالناسبعضيمارس.حياتهمفيالإجهاد

تخفيفيمكنكما،التأملحالاتمثلالاسترخاء،

الإجهادعلىتبعثالتيالأمورفيبالتفكيرالإجهاد

الإجهادتخفيفالناسيستطيعمثلا،.مختلفةبطريقة

كانوامابخلافجاءتإذاهىكماالأحداثبتقبل

منأيضايخففانالجيدوالغذاءالمنتظمةوالرياضة.يشتهون

.الإجهاد

المتسامي.التأمل؟الهورمونبمالغدة:أيضاانظر

وينتج،للولادةالمحددالموعدقبلالحملإنهاءال!!جهاص

الإجهاضيكونأنويمكن.الجنينأوالمضغةموتعنه

،الإجهاضمنأخرىأنواعهناكوتوجدمتعمدا.أوتلقائيا

حالةوفى.العلاجيوالإجهاضالحتمىالإجهاضمنها:
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منكثيريحدث.الأممنالجنينيخرجالتلقائيالإجهاض

فيأما.طبيعيةأسبابنتيجةالتلقائىالإجهاضحالات

بطرقإخراجهيتمالجنينفإنالمتعمدالإجهاضحالة

المعلوماتمنولمزيد.طبيبأسلوبعادةوتجرى،صناعية

التلقائي.الإجهاصانظر:،التلقائيايإجهاضعن

لسنواتالإجهاضكانالإسلاميالعالمخارجوفى

فىالمهمةالجوانبوأحدكثير،لجدلمثيراموضوعاعديدة

لامرأةالقانونبحكميسمحأنيمكنهلهو:الجدلهذا

؟إجهاضعمليةتجريأنحبلى

جانبوهناك؟الظروفأيففيبهمسموحاكانوإذا

فيالقوانينإدخاليمكنهلوهو:النقاشهذافيآخر

والأشخاصبعد؟يولدلمالذيالجنينلحمايةالتشريع

القانونبقوةالإجهاضمنعأوتقليلفىيرغبونالذين

المرأةأنيعتقدونالذينأما.الحياةدعاهأنفسهميسمون

دعاةأنفسهمفيسمونالإجهاضعمليةإجراءحقهامن

.الاختيار

النظروجهاتتستند.المعارضةالنظروجهات

غيرقتلعمليةالإجهاضعمليةبأنالاعتقادإلىالمعارضة

يعارضونالذينومعظمبعد.يولدلملطفلعادلة

تخصبعندماتبدأالإنسانحياةأنيعتقدونالإجهاض

البيضة.النطفة

سماحأنترىالإجهاضضدأخرىنظروجهةوهناك

عدمعلىيشجعالطلبعندالإجهاضبإجراءالتشريعات

حلإيجادأوالزناإباحةعنفضلاالبشريةالنفساحترام

.السفاحأطفالمنللتخلصسهل

يقرونكثيرونأشخاصيوجد.المؤيدةالنظروجهات

كانإذايؤيدهوبعضهم.معينةظروفتحتالإجهاض

أسبابوجودومعحملها،منالمرأةحياةعلىخطرهناك

نأتأكدإذابالإجهاضيوصيوبعضهم.الدينلايعارضها

.خطيرةعضويةأوعقليةبعاهاتسيولدالجنين

الإجهاضعمليةتكونأنيجب.الإجهاضمخاطر

تتوافرجيدةصحيةظروفوتحت،مؤهلةطبيةرعايةتحت

فيالعمليةإجرأءإنإذ.الإجهاضأوالولادةعمليةخلال

الأمهاتبنكبيرةوفياتنسبةتسببصحيةغيرظروف

بوساطةالعمليةإجراءوإن،النفاسحمىجراءمنالحوامل

يسببقدسيئةصحيةظروفوتحتماهرينغيرأشخاص

قيدعلىمنهنيبقىمنأماالحوأمل.الأمهاتبعضموت

التناسلي.بالجهازدائمةبأضرارللإصابةعرضةفيكنالحياة

لاريخيةنبذة

أربعةقبلتشريعاتهخلالمنالإسلاميالدينحدد

تعالى:اللهقالفقد؟الإجهاضعمليةفيأحكامهقرناعشر

إنواياكمنرزقهمنحنإملاقخشيةأولادكمتقتلواولا)

ولا):سبحانهوقال3.االإسراء:كبيرا!خطئاكانقتلهم

وتوجد33.الإسراء:*!بالحقإلااللهحرمالتيالنفستقتلوا

هوكما،الإجهاضلعملية،الإسلاميةالتعاليموفقضوابط

هذهفيبالإجهاضالخاصةالتشريعاتفقرةفىموضح

المقالة.

عشرالتاشعالقرنقبلالنصرانيللعالمبالنسبةأما

الدينيةالمعارضةمنالقليلإلاهناكيكنفلم،الميلادي

بدءقبلبالإجهاضيختصفيماالقانونيةأوالمنظمة

لأولالحاملالأمفيهتحسالذيالوقتوهوالارتكاص

داخلها.الجنينبحركةمرة

الكنيسةلدىيكنلمعشرالتاسعالقرنأواخروحتى

الإجهاضضدمعينقانونأومبدأالكاثوليكيةالرومانية

اللاهوتمعلموعرفوقد.الجنينفيالحياةتدبأنقبل

وهيإنسائاالجنينفيهايصيرالتيبالنقطةالحياةالكاثوليك

الكنيسةلكن.الحملبدايةمنيوما08و04مابينالمدة

عمليةالإجهاضأنام986سنةفيأعلنتالكاثوليكية

الكنيسةفتسمحاليومأما.الأحوالكلفيشرعيةغير

القرنوخلال.خاصةصحيةحالاتفيبالإجهاض

الإجهاضضدقوانينالدولمنكثيرفرضتعشرالتاسع

بسببحياتهنيفقدناللائيالنساءمعدلارتفاعبسبب

غيرالطيةالممارساتنتيجةتحدثالتيالنفاسحمى

سنةوفي.الإجهاضأوالولادةعمليةخلالالصحية

وفيوويلز.إنجلترافيجريمةالإجهاضعدأم861

الولاياتمنكثيرسنتعشرالتاسعالقرنمنالخمسينيات

كانواالناسبعضلكن.الإجهاضضدقوانينالأمريكية

قانونىغيرإجهاضعمليةبإجراءللمخاطرةمستعدين

بدايةومنذ.فيهمرغوبغيرطفلاينجبواأنمنأفضل

المجموعاتبعضعملتالعشرينالقرنمنالعشرينيات

بعضفيمأمونقانونىإجهاضإجراءفيالحقلنيل

.الظروف

علماءبعضيرى.بالإجهاضالخاصةالتشريعات

حالةفىإلاجنينأيإسقاطلايجيزالشرعأنالمسلمين

-الأطباءمنعددوبشهادة-قطعياتأكدإذاوهيواحدة

مرضاتسببأو،الأموفاةإلىتفضيقدالحملمتابعةأن

الحمل.استمرارحالةفيحياتهابقيةلهاودائفاشديدا

هذهإلىالوصولجداالصعبمنإذ،نادرةحالةوهذه

علىتقومالقضاياهذهلأن،اليقينوجهعلىالنتيجة

فيالجنينبقاءأنفيهاالأطباءقررحالةمنفكم،التخمين

فياستمرتالأمولكن،الأمحياةعلىخطرالأمبطن

منعيبقىولذا.أذىأييصيبهاأندونووضعتالحمل

الشديدالاحتياطمنبدولا،الصحيحالقولهوالإجهاض
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ء/اللإجهاض:الغزاليالإمامقال.الأص!طهذاعنالخروخ!في

مراتبوأول:مراتبوله،حاصلموجودعلىجنايةوالوأد

وتستعدالمرأةبماءوتختلطالرح!افيالنطفةتقعأنالوجود

وعلقةمضغةصارتفإن.جنايةذلكوإفساد.الحياةلقبول

الخلقةواستوتالروحفيهنفخوإن.أفحعقالجنايةكانت

بعدالجنايةفيالتفاحشومنتهىتفاحشا.الجنايةازدادت

حياء/.ال!نفصال

التشريعاتتختلف!الإسسلاميالعالماخارجوفي

صارروسياففيقطر.إلىقومنبالإجها!ه!الخاصة

ويسمح-العشرينالقرنعشرينياتمنذمباحاالإحهاض

ويتخذالحملمنالرابعالشهرحتى-الطلبعندبه

اليابانوتتبع.النسللتقليلومميلةأعادةافيالإجهاض

.المجالهذافيالروصيالنظهام

الإسكندينافيةالدولمثلالأخرىالأقطارفيأما

(أم679عاممنذسفبالإجهاض)حيثوبريطانيا

يجببريطانياففي.صحيةأسبابهناكتكونأنفيجب

وعقليةجسديةمخاطريسببالحملاستمرارأنمنالتأكد

هذايفسرأنويمكن.الموجودينلأطفالهاأوالحاملللمرأة

بعمليةالتوصيةللأطباءيمكنحتىمختلفةبطرقالقانون

صمحةأنأطبيةاالفحوصأكدتإذاوذلك،الإجهاض

وأقصى.إجهاضعمليةلهااجريتإذاأفضل!شكونالمرأة

الأممبوعفيالإجهاضعمليةبإجراءفيهايسمحزمنيةفترة

الحمل.بدءمنوالعشرينالثامن

ولايةمنالتشريعاتفتختلف!أسعتراليا،فيأما

البريطانية،التشريعاتعمومهافيتشبهلكنها،الأخرى

زمنيحدأقصىتضعالتيالشماليةالولايةعداما

الأولىأسبوعاعشرالاربعةفيالإجهاضعمليةلإجراء

للحمل.

الإجهاضعمليةالحكومةقننتفقدأ!ندافيأما

الزيادةمنللحدالأسرةبرنامبنظيمضمنووضعتها

بالإجهاضوسعنغافورةالصينكذلكوتسمح.أصممكانيةا

الطلب.عند

وبنغلادشوإندونيسياالفلبينمثلالأقطاربعضوفي

فيأما.الأمحياةتهديدحالةفيبالإجهاضفقطيسمح

الإجهاضفيباحكونجوهونجونيوزيلنداإفريقياجنوب

جمهوريةوفي.كبيرةبتشوهاتالجنينيصابعندما

مؤيدةنتيجتهوكانتأم839عاما!متفتاءأجريأيرلندا

نأويمكن.مئالإجهاضفيالتقليديةالدولةلسيالممة

ذإ،الطفلأوالأمحياةتهديدحالةفيفقطالعمليةتجرى

مؤيديبعضيناديجريناداوفيمتساويا.حقاللاثنينإن

بهالمسموحالقانونيالوقتتقليلبوجوبالإجهاضعملية

العملية.هذهلإجراء

حياةعلىالمحافظةالطبمئقدمبال!مكانصاروقد

وأوالعشرينالثالثالأممبوعمنمبكراالمولودينالأطفال

والمراجعالهيئاتمنكثيرافإنولهذا،والعشرينالرابع

نأيجبللإجهاضبهالمسموحالزمنيالحدبأنتعتقد

يوجدوربما.والعشرينالثانيالاسبوعمثلذلكقبليكون

أوروبادولوبعضروصعيافيالإجهاضلمنعآخرسبب

بهذهللسماحنتيجةالمواليدمعدلاتانخفاضهوالشرقية

الطلب.عندالعملية

تلكبعضحكوماتجعلتفقدذلكعلىوبناء

بعضوفي.صعوبةأكثرالإجهاضبعمليةالسماحالأقطار

علىطبيبانيوافقأنيجب-بريطانياومنها-الأقطار

به.السماحقبلالإجهاضعمليةإجراءضرورة

الإجهاضبعمليةالطبيبيقومقد.الإجهاضطرق

الحمل،منالأولىالثلاثةالشهورخلالشفي.متعددةبوق

وأوكشطشفطبإجراءللإجهاضالسائدةالطريقةت!ضن

بطريقةالجنينيخرجالطريقةهذهوفي.الفراغيالحسحب

كشطأوسبرذلكويلي،فراغيةرشافةبومماطةالشفط

وفي.مكاشطتسمىجراحيةأدواتبوساطةالرحمجدار

منكثيريستعمل،الحملمنالأولىالستةالأشهرخلال

يجزأالطريقةهذهوفي،والتفريغالتوسيعطريقةالأطباء

تحتويأخرىطريقةوتوجد.يخرجثمالرحمداخلالجنين

يحيطالذيالسلىسائلفيوذلكملحمحلولحقنعلى

خروجهفيويتسببالجنينالمحلوليقتلثمومن،بالجنين

الثلثفيالإجهاضعمليةإجراءأيضاويمكن.الرحممن

منلنوع)أسعمبرو!متاجلاندينأدويةبحقنالثاني

سائلفي(أدويةصورةفيتصنيعهايمكنالتيأ!ورموناتا

يطردالذيالعضلاتلقلصتسببالأدويةهذهفإنبمالسلى

الرحم.منالجنين

الطبيعيةأو،العرضيةالنهايةالتلثائيال!!جهاص

تدل.أمهجسدخارجالعيمقمنالجنينتمكنقبلللحمل

حالاتمختلفمن2%و.%أ5مابينأنالدراسات

مخاطروتكون.بالإجهاضتنتهيالمشخصةالحمل

بعدالأولىالثلاثةالشهورأثناءأشمدالتلقائيالإجهاض

أنهنكثيراتنساءفيهاتجهلالتيالفترةوهي،الإخصاب

التلقائي-للإجهاضالكليةالنسبةفإنولذلك.حوامل

%05إلىتصلقد-المشخصةغيرالحملحالاتومنها

الواب.في

التلقائيالإجهاضحالاتمنتقريبا%06تحدث

وفي.الجنين)كروموزومات(صبغياتفيعيوببسبب

لصبغياتالمتضمنةالتلقائيالإجهاضحالاتمعظم

نأكما.طبيعيةبصورةالنمومنالجنينلايتمكن،مختلة
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وجودعدمحالةفيأيضايحدثقدالتلقائيالإجهاض

الضروريالهورمونوهوالبروجسترونمنكافيةكميات

الرحملأنالنسوةبعضوتجهض.الحملعلىللمحافظة

ذلك،إلىوإضافة.الناميالجنينضغوطتحمللايستطيع

التلقائي.الإجهاضبحالاتمعينةمزمنةأمراضترتبط

مرضمثلالأمراضتلكمنيعانيناللاتىالنسوةوتتطلب

الحمل.أثناءدقيقةطبيةرعاية-الكلىومرضالسكر

الهوائيةالديناميكاانظر:.العاليالرلمحعأجهرة

(.)الرفع

التحكم)أجهزةالطائرةانظر:.الطائرة6أجهر

(.والعدادات

سحليةعلىيطلقاسمالإجوانة.!حلوانالإدجوانة،

فيمعظمهاويعيعش.الغربيالكرةنصففيتوجدمعينة

الغاباتفيقليلةأنواعوتعيعق.الجافةالاماكنأوالصحراء

تكونالإجوانةحيوانوجمئأنواع.المطيرةالاستوائية

بالليل.وتنامالنهارخلالنشطة

حيوانباسمأيضايعرفالحضراءالإجوانةوحيوان

المكسيكمنتمتدمنطقةفييعيشوهو.العاديةالإجوانة

حيوانطوليصلوقد.وباراجويالبرازيلجنوبحتى

كيسلهاالزواحفوهذه.سما08إلىالخضراءالإجوانة

وذيلهاظهرهاوتعلواللغد.يسمىرقبتهاأسفلجلدي

منلونهاويتدرج.الحراشفتسمىقشريةسلسلةالطويل

وذيلها.جسمهاحولبنيةخطوطمعالأخضرإلىالرمادي

كما.بيضهوكذاالخضراء،الإجوانةحيوانويؤكل

تجارةضمنلبيعهاالزواحفمنالنوعهذااصطيادشم

الخضراءالإجوانةفإن،لذلكونتيجة.الأليفةالحيوانات

.كثيرةمناطقفيللانقراضمعرضة

الأشجارفيالخضراءالإجوانةحيواناتوتعيع!

الفروععلىحراكبلاتماماوتتمدد.المياهمنبالقرب

تقفزفإنهاعدويهاجمهاوعندما.ماتتحركونادرا،الأفقية

علىماحوصرتوإذأ،المياهتحتوتختفيالأشجارمن

.كالسوطالطويلذيلهاتستخدمالبر،

وأوراقوالأزهاربالفواكهالإجوانةحيوانويتغذى

أما.بالحشراتتتغذىالأخرىالسحاليومعظمالشجر.

هضمها.الأخرىالسحالىمعظمعلىفيصعبالنباتات

البكتيريامنمعينةأنواععلىيحتويالهضميوجهازها

الإجوانةتولدوعندما.النباتاتهضمعلىتعساعدها

نتيجةلديهاتتكونولكنهاالبكتيريا،هذهبداخلهالايكون

منها.الأكبرالإجوانةنفاياتأكل

الحرالثف.تسمىقشريةسلسلةظهرهتعلوالخضراءالإجوانةحيوان

فيالخضراءالإجوانةحيوانويعيش.ام0،8إلىطولهيصلوقد

وجنوبها.أمريكاوسطديالأشجار

إناثهاوترحلبيضا.اللإجوانةحيواناتأنواعكلتضسع

وهناك.البيضلوضعمنا!سبامكاناتجدحتىكم3نحو

إناثوتقوم.بيضة75نحوقاعهفيتدفننفقبحفرتقوم

فيالبيضويفقس.أياملعدةالعشبحرالممةالأنواعبعض

بعدهاتقومأسبوعا41وأسابيععشرةبينتتراوحمدة

حيواناتوتترك.السطحإلىتخرجحتىالخندقبحفر

ربماصغيرةجماعاتفيعشهاالصغيرةالخضراءالإجوانة

الصغاروتنموالاعداء.منالحمايةأجلمنذلكيكون

الأنواعبعضويعيش.عاميننحونموهايستغرقوربماببطء

أكثر.أوعاماثلاثينلمدة

جزرفيوالبريةالمائيةالإجوالةحيواناتوتعيش

سواحلعنبعيداالهادئالمحيطفيجلاباجوس

السحاليمنوحيدنوعالمائيةالإجوانةوحيوانالإكوادور.

أمالتأكلها.البحريةالطحالبعنبحثاالماءفيتعيمش

ويتغذىأبدا،المياهمنيقتربفلاالبريةالإجوانةحيوان

.النباتاتوبعضبالصبار

حيوان:الأخرىالإجوانةحيوانأنواعبعضوتشمل

وحيواناتالغربيةالهندفيويعيع!،الأرضيةالإجوانة

المكسيكفىتعيعقالتيالملفوفالذيلذواتالإجوانة

الصحراوية،الإجوانةوحيواناتالوسطىوأمريكا

التي(الفصيلةهذهحيواناتمن)واحدةوالتشوكوالا

وشمالالمتحدةالولاياتغربجنوبفيتعيت!

فيتعي!التيانحططةالإجوانةوحيوانات،المكسيك

.الهادئالمحيطجنوبفيوتونجافيجى

بنإبراهيمإسحاقلأبيكتابالمسكتةالأ!جوبلأ

مادةالكتابيضمهـ(.322)تعونأبىبنمحمد

منلعددمحكمةوأقوالبليغةأجوبةمنغنيةمتنوعة

منوالفلاسفةوالفقهاءوالنساءوالأعرابوالزهادالحكماء
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الوفأصحابمنلعددأجولةمع،وفرسيونانيين

بة.والدعا

عونأليكتابقبلللأجوبةجامعةمؤلفاتوثمة

أقدمكونهمنالكتابأهميةوتأتيإلينا،تصللمولكنها

لناحفظأنهمنأهميتهتأتيكما،اللونلهذاجامعكتاب

فيخاصة،مرةلأولفيهتردوالأقوالالنصوصمنعددأ

والهندية،والفارسيةاليونانيةعنالمترجمةالكتبمننقوله

شذراتبعدهجاءمننقلهذاعونأبيكتابوعن

القاليأماليفيوردمامثلالأحوبةهذهمنمتفرقة

وغيرهم.للأصفهانيوالأغانى

مظهرايمثلإنهحيثمنكذلكالكتابأهميةوتظهر

الاهتمامجاءفقد،عصرهفيالفكريةالحياةمظاهرمن

الجدلعلممبشاطمتوازياالمفحمةالمسكتةبالأجوبة

بقدرتهمالعرباحتفالمظاهرمنمظهراوكان،والكلام

المرتج!!الجوابوسرعةالبديهةعلىوفصاحتهمالبلاغية

نفسه.الوقتفيوالجميلالمصيبالمفحم

إلىيشيراقتصاديمصطلحصكا!ولواالأصر

علىعادةوتحمسبما،عملأداءمقابلتدفعالتيالقيمة

الأممبوع.أوالساعةأساس

،الناسلمعظ!للدخ!!الرئيسيالمصدرتعدالأجور.

النقديةالأجور.حقيقيةوأجورنقديةأجورإلىوتصنف

منالعاملعليهيحصلالذيالفعليالنقديالمقدارهي

السلعمقدارالحقيقيةالاجوروتمثل،العملصاحب

النقدية.بأجورهمشراؤهاللعماليمكنالتيوالخدمات

مإلأيام،مطردةبصورةتتغيروالخدماتالسلعفأسعار

الحقيقيةالأجوربينيوازنواأنالاقتصاديينفعلىولهذا

الشرائية.العمالقابليةتغيرلتحديد

الزمنامتدادعلىمهمةالحقيقيةالأجوربينالموازنة

الحقيقيةالأجورأماكثيرا،وتتزايدترتمعالنقديةالأجورلأن

أحيانا.تقلقدأوببطءفتزداد

نمومعدلمنأهماالحقيقيةالأجورفيالنموومعدل

الشرائيةالقوةتحددالأولىلأنوذلك،النقديةالأجور

تساهمالتيالعواملأحدهوالإنتاجيةفيوالنمو.للعمال

والخدماتالسلعتنتجوعندما.الحقيقيةالأجورنموفي

تبقىالأسعارفإن،الإنتاجتكلفةفيزيادةوبدون،بكثرة

للىاتب.الشرائيةالقوةتزدادوبالتالى،منخفضة

فيالعاملإنتاجمحصلةبمتوسطالإنتاجيةنموويقاس

والخدماتالسلعمقدارمقياسهىالمحصلةوهذه.الساعة

المحصلةوتزداد.واحدةساعةخلالالعاملينتجهاالتي

والمعدات،الالاتوكفاءة،العاملمهارةازدادتكلما

نع.والمصا

العملوأرباب،العشرينالقرنمنالأربعينياتومنذ

بدلاتعلىالعمالةتكلفةمنمتزايدةنسبةيصرفون

الأساسيالراتبأوالأجرعافىعنفضلاإضافية

التقاعد،خططعلىالبدلاتهذهمثلوتشتمل.للعامل

الإجازأتعنالمدفوعةوالرواتب،الصحيوالتأمين

الخفضة.والوجباتالسفر،وبدلالانتقالوبدل،والمرض

أكثرللأجوربديلاالبدلاتهذهمثلالعملأربابويعتبر

.للعمالإضافيةمساهمةاعتبارهامن

الناسمعظمكانأصناعيةاالثورةقبل.الساعات

الصباحمنيستمراليوميأحملاوكان،المزارعفييعملون

خلالالنظامنفستطبيقإلىالمصانعوعمدتالمساء.إلى

القرنومنتصفعشرالثامنالقرنفيالصناعيةالثورة

ظروففىالتغيرمنالرغمعلىبمالميلاديينعشرالتاسع

بمصانعالاعتياديالعملأصبحوتدريجيا،.ونوعيتهالعمل

فىعمللمماعاتعشرهووأوروباالمتحدةالولايات

الأممبوع.فيأياموستة،اليوم

منتصففييومياع!لساعاتبثمانيالع!الوطالب

فيالمهرةالحرفيينبعضواممتطاععشر،التاسعالقرن

هذاشمولمأم،085عامفىأ!دفاهذاتحقيقأمشراليا

العشرين.القرنمنالعشرينياتحتىروبابأوأخغييرا

04هىالثلاثينياتنهايةفيأحملاساعاتوأصبحت

تكنولموفرنسا،المتحدةالولاياتمنبكلأممبوعياساعة

وفيام،489عامحتىأستراليافيعاديةالساعاتهذه

أوائلوفى.العشرينالقرنمنالسبعينياتحتىأوروبا

أسبوعيا.ساعة35العملساعاتأصبحت،الثمانينيات

عامفىاللرنةالعملجدولةألمانيافيبدأتوقد

أقطارفىالظاهرةهذهانتشرتأنومالبثتأم،679

يختارالجدولةلهذهووفقا.السبعينياتخلالأخرى

نأويشترط،معقولةحدودفيالعملساعاتالعمال

.المطلوبحعسبأ!مبوعياالعملساعاتمجموعيكون

العمالوجودالمرنةالعملجدولةأنظمةمعظموتتطلب

الليلية.أحملاساعاتحلال

الموسوعةفىعملةذاتمقالات

أ!طعةباالتسغلالأطفالتتسعيل

الأرباحفيالمشاركةالمعيشةتكاليف

الملأحورالأدلىاالحد

مننوعالأجوطىحيوان.حيوانالأجوطي،

وتصاد.مثلهويتصرف،الأرنبيشبهالقارضةالحيوانات

.كماالمذاقالشهيالأبيضللحمهاالأجوطىحيوانات

اليغور.ونمورالجباللألممودمفضلةضحاياأنها

الغاباتوتقطنبمالقوارضمنالأجوطيوحيوانات
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أمريكاغاباتيقطنبالارنبشيهقارضحيوانالأجوطيحيوان

وجذورهاالأشجارثماريقتاتوهو.الغربيةالهندوجزراللاتينية

وراقها.وأ

جزروفيبيرو،إلىالمكسيكجنوبيمنالممتدةالكثيفة

اذانولها،سم09حوالىطولهاويبلغ.الغربيةالهند

وبعضها،للغايةقصيرالذيلبينما،طويلةوأرجلصغيرة

حيواناتولمعظم.كالغزلانتركضوهي.ذيلبلا

وفرو،للبنيضاربأسودفروأوبنيفروالأجوطي

أردافها.عندبرتقالي

وأوراقهاالأشجارثمارالأجوطىحيواناتوتقتات

وتولد.مرةكلفىصغيرينالإناثمعظموتلدوجذورها.

التحركيمكنهاكما،الأعينمفتوحةالفراء،كاملةالصغار

نأغيرمولدها.منقصيروقتبعدبأنفسهاوالعناية

أسابيع.عدةوالديهامعتبقىالصغار

ف.القارأيضا:انظر

بارززعيمام(.649-)9186أميليوأجيئالدو،

الاستعماريالحكمضدالفلبينيالنضالزعماءمن

.أم09وأ7918عاميبين،الأسباني

عاموفي،لوزونبجزيرةكافيتقربأجينالدوولد

الثورية.السريةكابيتونانلجمعيةانضم،ام598

فيللأسبانالمعاديةالثوريةللحكومةرئيساوانتخب

ضدالحربفىركودفترةوبعد.ام798مارس

أسلحةشراءحاولحيث،كونجهونجإلىفر،الأسبانيين

.النضاللمواصلة

وقام،ام898مايوفيالفلبينإلىأجينالدوعاد

الحربفيالأمريكيةالقواتلمساعدةفلبينيجي!بتشكيل

أعلن،ام898يونيو21وفى.الأمريكيةالأسبانية

لجمهوريتهمرئيسابأجينالدوونادوااستقلالهمالفلبينيون

حصلت،أم898ديسمبرفيموقعةلمعاهدةووفقا.المؤقتة

وكانأممبانيا.منالفلبينملكيةعلىالمتحدةالولايات

الفلبينستمنحالمتحدةالولاياتأنيعتقدأجينالدو

الكونجرساجتمع،م9981يناير32وفىفورا.استقلالها

لتأسيسدستورمسودةووضعمالولوس،فيالفلبينى

وأدىلها.رئيساأجينالدوعلىوصدق-الفلبينجمهورية

إلىالنهايةفيوالأمريكيينالفلبينيينبينالمتصاعدالنزاع

.ام998فبراير4فىالسابقينالحليفينبينالقتالنشوب

،ام109مارسفيأجينالدوالأمريكيةالقواتوأسرت

للولاياتالولاءيمينأقسمأبريل91وفيمانيلا.إلىونقل

العامة.الحياةمنوانسحب،المتحدة

سربيةمشكةأجينكورمعركة.معر!أدجيئكور،

قريةقربوالفرنسىالإنجليزيالجيشينبينقامت

الجيمققواموكان.ام541عامفرنسا،شمالطأجينكور،

المقاتلةالقوةأنإلأ،فقطجندي!13...الإنجليزي

الفيالقمنوتجهيزاتدريباالأفضلهيكانتالإنجليزية

وحاملوالإنجليزيالجيع!سهامرماةتمكن.الفرنسية

نحوهزيمةمنصغير،فرسانسلاحبمساندة،الرماح

تلكعدتوقد.منكرةهزيمةفرنسىجندي000.05

المائةحربفيللإنجليزالكبرىالانتصاراتثالثةالمعركة

نورمنديا،وفتحواانتصاراتهمالإنجليزواصلثم.عام

حققتالتيترويمعاهدةام042عامووقعوا

وليمالإنجليزيالمسرحيالكاتبكتبوقد.مصلحتهم

هنريالتاريخيةمسرحيتهفىالمعركةتلكعنشكسبير

امخامس.

وليم.شكسبير،عام،المائةحربأيضا:انظر

حواليبينحكم.لإسرائيلالسابعالملكأنهيزعمأطب

السياساتتنفيذأحابتابع..مق85و.875عامي

جلبتوقد.عمريالملكلوالدهالمغامرةوالدوليةالداخلية

زعمحعسب،لإسرائيلوالنفوذالثراءالسياساتتلك

الشخصيتينوأحابعمريكانوقد.اليهوديةالأساطير

التوراتيةغيرالنصوصفيذكرتااللتينالأوليينالتوراتيتين

القديم.العهدأزمنةمنالباقية

دلحيواناتعلميةدراسةالإحاثةعلم.صكلم،،الإط

قبلماعصورفيعاشتالتىالحيةوالكائناتوالنباتات

الأحافيربقاياوتوجد.سنةه!005قبلأي-التاريخ

تكونتالتى)الصخورالرسوبجةالصخورفيللكائنات

وأالثلجأوالهواءعنبعيداالمعدنيةالمادةلترسبنتيجة
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كانتعندماحيةكانتاليومنجدهاالتيوالأحافيرالماء(.

بسببوحفظتدفنتثمومن،التكوينتحتالصخور

الصخور.طبقاتتراكم

الحياةنوعإلىالإحاثةعلماءيصلالأحافيروبدراسة

.للأرضالتاريخيةالحقبمختلففىسائداكانالذي

ونصفملاورنثلاثةقبلعاشتالتيالبكتيرياوتعتبر

الأحافيرسمجلويوضح.معروفةأحفورةأقدمسنةالمليون

هذاويسمى.والنباتاتالحيواناتتعقدفيتدريجياازديادأ

والارتقاء.النشوءأوالتطورالتدريجيالتغير

يمكنإذالجيولوجيا،فيخاصةأهميةالإحاثةولعلم

الموجودةالأحافيرخلالمنالصخورعمرإلىالتوصل

قدالصخوركانتإذاماأيضاالأحافيرتبينكمابداخلها.

معظمتكونتوقد.اليابسةعلىأوالبحرتحتتكونت

البحر،تحتبحريةأصدافعلىتحتويالتيالصخور

اليابسة.علىبريةنباتاتأوحيواناتعلىتحتويوالتي

الصخورفيهتكونتالذيالمكانعلىالتعرفويساعد

كانالذيالنحوعلى،للعالمخريطةرسمعلىالعلماء

جغرافيوالعلماءهؤلاءويسمى.السنينملايينقبلعليه

القديم.العالم

نإإذ،النفطمواقعتحديدفيالإحاثةعلميساعد

معينة.أحافيرعلىتشتملصخورفييوجدماغالباالنفط

الأحافيرمنالنوعهذاتستخدمالنفطشركاتفإنولذلك

النفط.وجودأماكنعلىللاستدلال

علم-أ:رئيسيةفروعثلاثةإلىالإحاثةعلماينقسم

الأحافيرعلم3-الفقارياتإحاثةعلم2-اللافقارياتإحاثة

بدرأسةاللافقارياتإحاثةعلميختصفبينما.النباتية

مثل(فقريةسلسلةبلا)حيواناتاللافقاريةالحيوانات

بدراسةالفقارياتإحاثةعلميختص،والمرجانياتالرخويات

أما.والثديياتوالطيوروالزواحفالأسماكمنانقرضما

.النباتاتأحافيربدراسةفيختصالنباتيةالأحافيرعلم

.الأحفورة:أيضاانظر

يومأقربفيالنصارىعندتبدأأيامالمجيءا!حاد

الميلاد،عيدعشيةحتىوتستمرنوفمبر،03يوممنأحد

ديسمبر.42أي

مايطلقظهر،الميلاديالسادسالقرنأوائلمنابتداء

ستةيستمرانئذكانالذيالتوبةروحالنصارىعليه

تدريجياالموسمخفضروما،فيالكنيسةوبتأثير.أساليع

سمةالحديثةالأزمنةفيالموسماتخذوقدأسابئ.أربعةإلى

ميلادهيومفىالعالمإلىالمسيحلمجىءللتحضيرالاحتفال

النصارىلدىماوفقمعاالحسابيوموفيلحم،ببيت

العقائد.منالآن

يتحدأنيمكنصغيرجزيءالمونومرأوالحدالأ!حادي

تسمىكبيرةجزيئاتلتكوينالأخرىالحدأحادياتمع

البوية،صناعةفيالبوليمرويستخدم.بوليمرات

الاصطناعية.والألياف،الاصطاممطوالمطاط،والبلامشيك

الكيميائيةالمعالجةأو،الضغطأو،الحرارةاستخدامويمكن

الحد.أحادياتجزيئاتلاتحاد

البوليمر.:أيضاانظر

أدىوهميحيوان،الأقرنالحصانأوالقرنأطدي

الأوروبية.الوسطىالعصوروفنونأساطيرفيبارزادورا

وذيلغزالوأرجلحصانوجسمرأسالقرنولأحادي

يبرزالذيالوحيدالقرنمناسمهالحيواناكتسبأسد.

باللونالقرنأحادياتتصويروشم.الرأسجبهةوسطمن

إلى-أصحابهاعند-ترمزأنهاعامبوجهويبدو،الأبيض

أصداعة.واوالعفةلنقاءا

نأقديماالناساعتقد

يحتويالقرنأحاديقرن

.للسموممضادترياقعلى

الوسطى،العصوروفى

زعموا،مساحيقبيعت

هذهمنمصنوعةأنها

باهظةبأسعار،القرون

معظمويعتقد.جدا

أحاديصورةأنالدارسين

القرنأحادىمنأخذتقدالقرن

تتعلقأوروبيةمأثورات

.القرنوحيدوقدربأهمية

قمالتق.النجود،،الحيوان:أيضئاأنظر

الثديياتانظر:.الحيوان،المسلكالأحادي

)التكاثر(.

فيهاقتكلن،طريةثمريةنباتيةفصيدةالئواةأطديئ

وجسم.قويغطاءبهايحيط،واحدةبذرةمنالثمرة

ثمرةجسمفيالحالهو،كمافصوصإلىينقسملاالثمرة

رهيف.خارجىبغطاءمحاطةككل،،والثمرة.البرتقال

والكرز،،والبرقوق،الزيتونعلىالنواةأحادياتتشتمل

.قلدراوا

.لثمرةا:أيضانظرا

موسوعيكتابعرناطة.أخبارلمحيالإحاطة

الخطيببنالدينلسانألفهالأندلسيةغرناطةمدينةحول

ام(.374هـ،)776سنةالمتوفي

3.ين7ء.-بمبرلم
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هذاعلىالتراجموأصحابالأدبمؤرخويطلق

فيالإحاطةأوغرناطةأخبارفىالإحاطةاسمالكتاب

وإنمافقط،والتاريخبالأخبارلايختصوهوغرناطةتاريخ

جغرافيتهاحيثمنغرناطةبمدينةيتصلمالكلحاوهو

والمفكرينالعلماءمنفيهاعاشومنوتاريخها،وخططقا

الدولةقيامحتىفئالأند!منذوالشعراءوالكتاب

حتىالنصريةالدولةسلاطينالكتابيذكركما.النصرية

زارهاأوغرناطةبمدينةحلمنإلىبالإضافة،المؤلفعصر

نإأشعارهممننماذجذكرمعالعصرذلكفيالمشاهيرمن

شعر.لهمكان

حذوالكتابتأليففيحذاأنهالمؤلفذكروقد

حالهوكماأحبوا،التىالمدنعنألفواسابقينعلماء

عساكروابنبغداد،تاريخعنكتابهفيالبغداديالخطيب

ذلك.غيرإلى،لدمشقتأريخهفي

وفهارس،والفهارسالكتبفييستعملأسلوبالإطول

معلوماتإلىالانتباهلتوجيهالوثائقحفظونظم،المكتبات

وأالكتابمنآخرجزءفيمعينموضوعحولإضافية

وفىوالمعاجمالموسوعاتفيالإحالةوتستعمل.الفهرس

فىالإحالةعنالمقالةهذهتتحدثفمثلأ.الدراسيةالكتب

:تقولإحالةالمقالةنهايةفيويوجد،الفهارسموضوع

علىالحصولالقارئفبإمكان.الكشافأيضا:انظر

هذاويسمى.المقالةهذهفيالإحالةبشأنإضافيةمعلومات

المقالةأوالصلةذيبالموضوعأحيانأالإحالةمنالنوع

الصلة.ذات

يطالعالذيالقارئيجدقدمثلاالموسوعةهذهففي

العربعندالعلوممقالةإلىإحالةسيناابنعنمقالة

.العلومفيواضحةإسهاماتسينالابنلأنوالمسلمين

أيضاحسينطهعنمقالةيطالعالذيالقارئيجدوقد

والروايةالنقدمقالاتمثل،بهصلةذأتمقالاتإلىإحالة

ذكرقدحسينطهلأنوالشعر،المعريالعلاءوأبيوالسيرة

جميعها.المقالاتهذهفى

انظر،:نوعانالعالميةالعربيةالموسوعةفىوالإحالة

علىالقارئيحال)انظر(الأولالنوعففيأيضا.وانظر

بنوالصلة،الموضوععنأكثرتفصيلفيهامقالة

إحالةأيضافهيأيضا()انظرمقالةأما.وثيقةالموضوعين

ذلكمناقلالصلةهذهأنإلاصلةذيموضوععلى

)انظر(.بعليهأحيلالذيالموضوع

وتذكيرالجهدوتوفيرالتكرارتجنبالإحالةمنوالهدف

فيه.هوالذيللموضوعالمكملةبالموضوعاتالقار!أ

فيعنهغنىلامفيداعنصراالإحالةتمثلهنامن

تحقيقعنفضلامعينموضوععنالمعرفيةالمادةاستكمال

الكتب.أوالموسوعةأجزاءبينوالفنيالعلميالربط

كبير.دورالسياقهذافيوللفهرس

.الكشاف:أيضاانظر

فىإنجدتراشماليفيتمرداكانالمتمرديناحتجاج

وعلى،الدينيةالتغييراتعلىاحتجاجاام،536عام

السياسيبالتذمرأيضاتأثروقد،الأديرةتفكيك

.والاقتصادي

هويوركشايرمنمحامالمتمرديناحتجاجقاد

منوجمثوة،يوركعلىفاستولى،اسكروبرت

نورفوكدوقمعهمعقدوقددونكاستر.فيفرد/0003

بتسويةالثامنهنريووعداتفاقا،لتفريقهمأر!ملالذي

عامفيعهودههنرينقضآخرتمردوبعد.مظالمهم

المتمردينقادةمن002منأكثروأعدمفاعتقلأم537

اسك.فيهمبما

منالعيقكسبهوالرياضةلمحيالاحترا!

وأمرتبتقاضيبغرضالرياضةممارسةأي،الرياضة

إحدىفيالاششراكمقابلماليةجائزةعلىالحصول

بينتعاقدشكلفيألاحترافويتم.الرياضيةالمنافسات

جهودهتحتكرالتىلها،سيلعبالتيوالجهةالرياضي

!ذهمملتزماالرياضىويظلولفائدتها.لصالحهاومهاراته

العقد،ممريانمدةطوالوتمثيلهالهاباللعبالجهة

انتهاءبعدإلاالمهمةأوالمهنةهذهعنيتنصلنولايستطحبن

اللعبعنالرياضيتوقفأنحدثوإذاالعقد.مدة

الشروطيتحملفإنهالعقدنهايةقبلمعهاتعاقدالتيللجهة

غالباوالتيإلغائهحالةفيالعقدفيعليهاالمنصوصالجزائية

مختلففيالاحترافويتم.كبيرةماليةغرامةتكونما

أقسىمنولعل،متباينةوبشروط،والرياضاتالألعاب

الملاكمةمثلالنزالألعابفييحدثماالشروطتلك

الذيالوقتمثلاالعقديحددقدالملاكمةففي.والمصارعة

بفترةقاضيةلضربةتعرضهبعدللرأحةالملاكميأخذه

وقوته،لعافيتهواستعادتهالملاكملراحةلاتكفيقدقصيرة

سقوطهعنوناتجةشديدةالقاضيةالضربةكانتإذاخاصة

تعرضهأو،الواحدةالمباراةفيللعبواستئنافهمراتعدة

المتعاقدةفالجهة.الواحدةالمباراةفيقاضيةضربةمنلأكثر

بالكمسبتهتممابقدرالملاكموسلامةبصحةلاتهتم

لأقصىمعهاالمتعاقدالملاكموباستغلال،والماليالمادي

يتعرضالحرةالمصارعةوفي.معهتعاقدهافترةطوالدرجة

والسقطاتالضرباتمنكبيرلقدرالمحترفالمصارع

أنهإلاالإعياء،درجةإلىتوصلهقدالتيوالصرعات

علىينصالعقدلأنالمنافسةفييستسلمأنلايستطيع
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حالتهكانتومهما،الظروفكانتمهماالاستسلامعدم

والبدنية.الصحية

لعبةالاحتراففيهاينتشرالتيالأخرىالألعابومن

الكثيرالمحترفوناللاعبونيكسبوفيها،الأرضيالتنس

الاحترافوانتشر.اللعبأحترافهممقابلالأموالمن

لاعبيبين،واسعنطاقوعلى،الأخيرةال!ونةفيكذلك

لجذببينهافيماتتنافسالأنديةوأصبحت،القدمكرة

المرتفعةفالمكافآتلها.اللع!ليحترفواالنجومألمع

منكثيراجعلتالعالميةوالشهرةالخياليةوالرواتب

فىالاحترافإلىويتجهونالهوايةيهجروناللاعبين

فقدأوروبا،أنديةفيبوضوحذلكويلاحظ.الرياضة

أنسبولوهوالإنجليزالقدمكرةلاعبيأحدراتبوصل

وانتشرت.السنةفىأمشرلينىجنيهمليونمنأكثرإلى

الدولمنكثيرفىالقدمكرةلاعبياحترافظاهرة

العربيةالرياضيةالفرقمنالعديدفأصبحت،العربية

إلىالأجانبالماهريناللاعبينمنكثيرضمعلىتحرص

معالتعاقدفيالأنديةوتتسابقلها.ليلعبواصفوفها

والعروضالإغراءاتلهموتقدم،المشهوريناللاعبين

لها.ويلعبوامعهاليتعاقدواالسخية

وضوء.حرارةعنهينتجكيميائيتفاعلالادحثراق

معللأكسجينالسريعالامتزاجالاحتراقمايحضمنوكثيرا

فيالوقوديكونأنويمكن.الاشتعالعنهليتولدالوقود

يحدث،المثالسبيلفعلى.غازيةأوسائلةأوصلبةحالة

معالهواءفيالموجودالأكسجينيتفاعلعندماألاحتراق

الموادبعضتحلوأحيانا.اللحمشوأيةفيالنباتيالفحم

عمليةفىالأكسجينمحلوالكلوركالفلورالكيميائية

أخرىبمادةببطءالأكسجينيمتزجوعندما.الاحتراق

صدأعمليةوتعد.الأكسدةاسمالنابخالتفاعلعلىيطلق

،الأكسدةان!:.الأكسدةعمليةعلىحيامثالآالحديد

الأكسجين.

غازيوقودبينالأحوالمعظمفيالاحتراقيحدث

وأصلباالوقوديبدأوقدالهواء.فيالموجودوالأكسجين

نأقبلغازإلىشحولأييتبخربمأنينبغيأنهإلآسائلا،

الجسمفيهاينتجحرارةدرجةأدنىوتسمى.يشتعل

حرارةدرجةللاحتراقيكفيغازاالسائلأوالصلب

الوقودأشتعاليصدرهاالتىالطاقةوتسمى.الاشتعال

الجرامفىالسعراتبمقدارعادةوتقاس؟الاحتراقحرارة

.الحراريالسعرانظر:.الواحد

هذهوتعسمى،الأحيانبعضفيفجأةالمادةتشتعل

التفاعلاتتولدعندماوتحدث،التلقائيالاحتراقالحالة

منتتمكنلاحرارةالمادةداخلالموجودةالكيميائية

ثمببطء،احتراقهادرجةإلىالمادةتصلوعندها،التسرب

التلقائىالاحترا!تىيحدثأنويمكن.الاشتعالفيتبدأ

بهاالتيالحرقنفاياتمنأكوام،عنايةدونما،تتركعندما

قطن.أو،فحمأو،زيت

.النارالغبار؟انفجار:أيفخاانظر

المسلمين،دأعيا،لاتلاحتفاوالأعيادا:نظرا.لاحتفالا

("الزواج)مراسمالزواجاضصيق(بمامجالني)الموديةالصذية

الميلاد.عيدوالأعياد(بم)المواسمشوال

تقصرسريةدينيةطقوسالسريةالاحتفالات

لطائفةالمنتمينالأشخاصعلىفيهاوالمشاركةمشاهدتها

الاحتفالاتوكانتفيها.الانخراطإلىيتطلعونالذينأو

خفاياوكانت.الأديانمنالكثيرمنجزءاالسرية

ظلتولذلكتماما،تصانالقديمةالسريةالاحتفالات

كانالميلاد،قبلالسابعالقرنمنوبدءا.ناقصةلهامعرفتنا

وروماالقديمةاليونانفيعظيمشأنالسريةللاحتفالات

إيلوسيسمدينةفيدينيةطائفةمارستوقد.القديمة

السريةالاحتفالاتأكثرمنواحدأأثينامنبالقرب

.شهرةالإغريقية

عامكلصيفأواخرفيالطائفةهذهأفرادمارسفقد

الاحتفالاتهذهوتختص.الإيلومحيسيةبالأسرارماعرف

والحبوبوالخصوبةالزراعةإلاهةديميتر،بتمجيدالسرية

لهذهالانضماممراسموتضمنتمعتقداتهما.حعسب

فيانخرطواالذينووعدالبحر،بماءالاغتسالالطائفة

.الآخرةفىبالسعادةالطائفة

الميثريةطائفةمارستفقد،القديمةرومافىأما

قاصرةكانتالتي،الميثريةورأجت.السريةالاحتفالات

فارسسكانمثلفعبدوا،الرومانالجنودبين،الرجالعلى

فيبالدخولالاحتفالوتضمنالنور.إلهميثراوالهند،

قرابين.تقدمكانتالتيالحيواناتبدماءاغتسالاالميثرية

ارتبطتسريةاحتفالاتأيضاالقديمةرومافىواقيمت

التيالسريةالاحتفالاتأما.وإيزيسسيبيلالإلهينبعبادة

.ديونيسوسالإلهبعبادةارتبطتفقداليونانفىأقيمت

العباداتمنجزءاأيضاالسريةالاحتفالاتوأصبحت

بالقربانالنصارىوامن،الباكرةالنصرانيةفيالدينية

النصرانيةصارتوعندما.السريةالطقوسفيالمقدس

الرابعالقرنفيالرومانيةللإمبراطوريةالرسحيالدين

عمومية.أكثرالمقدسةالأسرارأصبحت،الميلادي

الإيلوسيسية.الأسرارمثرا،،ديمترا:أيضاانظر

الحر.العملشروطمننوعانوالمئالمحسةالاحلكار

شركاتمجموعةأو،واحدةشركةتسيوالاحتكارففي



أدا2الاحلكاروالمنافسة

لهالايوجدالتيالخدماتأوالإنتاجتقديمعلىمتعاونة

لبيعشركاتعدةتتنافسالمنافسةوفي.قريببديل

للمشترين.الحدماتأونفسهاالبضائع

فيالبائعينلعددخلافا-البائعينبينالتنافسمدىإن

وأالاحتكاروجودإمكانيةيحددالذيهو-السوق

وجودحالةفيبشدةالشركاتبعضتتنافس.المنافسة

تحاولشركةكللأن،القليلينالباعةذاتالصناعاتبعض

الأخرىالصناعاتأما.والأرخصالجيداللإنتاجعرض

لبيعكاحتكارمعاتعملشركاتهافإنالكثيرينالباعةذات

الأسعار.بنفسالبضائع

الاقتصادعلماءيقسم.والمنافسةالاحتكارأنواع

الاحتكار-ا:رئيسيةطبقاتأربعإلىالسوقظروف

-احتكار4الاحتكاري3-التنافسالصرف2-التنافس

القلة.

هي،مفردةشركةهنالكتكونالاحتكارحالةفى

نأالمشترونلايستيمخدمةأولإنتاجالوحيدالممول

ففي.للغايةنادرةوالاحتكارات.بسهولةبديلالهايجدوا

مثلللجمهورالمقدمةالخدماتتعدالأقطاربعض

.احتكارات،الهاتفوشركاتوالماءوالغاز،الكهرباء،

جدأصغيرالسوقلأناحتكاراتصبحأنيمكنهافالشركة

الموجودةوالبقالة؟الاخرينمساعدةمعهالايستيمبدرجة

احتكارا.تكونأنيمكن،منعزلةصغيرةبلدةفي

منتتكونالصناعةأننجد،الصرفالتنافسوفي

المتشابهةالمنتجاتيبيعونالذينالمنتجينمنكبيرةأعداد

أيضا.نادرالصرفوالاحتكارتقريبا.

منكثيريقوم،الاحتكاريالتنافسمجالوفي

وأالإنتاجنفسمنمختلفةأنواعببيعالمتنافسةالشركات

الشركاتهذهمنواحدةكلاسدىيكونحيث،الخدمة

مثلفيتوجدولكن،الخاصإنتاجهانوعيةفياحتكار

القريبة.البدائلمنكثيرالحابةهذه

حيث،الاحتكاريللتنافسمثالآالملابسصناعةوتعد

منمختلفةأزياءببيعالمصانعأصحابمنكبيرعدديقوم

الملابس.

الشركاتمنصغيرعدديسيطر،القلةاحتكاروفي

الشركاتعلىشركةكلسياساتوتؤثرما.صناعةعلى

وتعتبرفيها.جداقليلينباعةلاشتراكنظراكثيرا،الأخرى

القلة.لاحتكارأمثلةوالحاسوبالسياراتصناعة

لأسبابالاحتكارينشأواثارها.الاحتكاراتأسباب

نفسهالإنتاجحجمإنجازمثلأ،ما،شركةتستطيع.عديدة

.الكبيرةكفاءتهابسبببمنافسيهابممقارنةأرخصبتكاليف

بطالةفيتتسببأنيمكنالعاليةالكفاءةذاتفالشركة

احتكارا.بذلكفتحرزألاخرين،المنتجين

نتيجةالصناعاتبعضفيالاحتكاراتوتحدث

الشركاتدخولتمنععوائقوهي،الدخوللحواجز

علىالدخولحواجزوتشتمل.السوقإلىالجديدة

الحقالعملصاحبتعطيالتيوهيوالامتياز،الترخيص

نتيجةأيضاالاحتكارويخشا.معينةصناعةإنتاجفيالشامل

المطلوبةالحامالموادإمداداتعلىالشركاتبعضلسيطرة

.المصنوعاتلإنتا!

سياساتتجاهالمنافسةالشركاتفعلردودوتؤدي

الاحتكاردرجةتحديدفيرئيسيادورا؟الآخرىالشركات

فيالشركةتترددسوف:المثالسبيلفعلى.المنافسةأو

هذهلحميجرونمنافسيهاأناعتقدتإذاأسعارهاتخفيض

المتنافسينجميعأرباحتكونسوفوعليه،التخفيضات

.المبيعاتفيأحدنصيبيزيدولن،منخفضة

مقارنة،عاليةأسعاراعموماالمحتكرةالشركاتوتضع

الإنتاجتستطيعمنافسةشركاتوجودحالةفىبأسعارها

تدرالمحتكرةالشركاتفإنذلكوعلى.اكماثلةبالتكاليف

فإنالحظولسوء.المنافسةبالشركاتمقارنةكبيرةأرباحا

يعافيأندون،الجودةمنخفضإنتاجبيعيستطيعالمحتكر

.المبيعاتفيخسارة

نأيعتقدونالاقتصادعلماءبعضفإنذلكورغم

نأيمكنمثلا،فالمحتكر،مفيدا.يكونأنيمكنالاحتكار

متنافسة.شركاتبمجموعةمقارنةكفايةأكثريكون

البحثترقيالاحتكاراتأنأيضاالخبراءبعض!ويعتقد

منمزيدرعايةيمكنهاالكبيرةالشركاتلأن،والاختراع

أوضحتوقد.الإضافيةلأرباحهانتيجة،البحوثبرامج

ميزانياتمنلاتزيدالشركاتمنكثيراأنالدراسات

الصناعة.فىالشروعبعدبحوثها

فيتتمثلالأولىالاحتكاراتكانت.تاريخيةنبذة

النهضة،عصرأثناءعملتالتيالأوروبيةالشحنشركات

والملكاتالملوكأعطىفقد.الملكيةالامتيازاتتحت

هذهعلىمقصورةكاملةحقوقاالحكاممنوغيرهم

.الأخرىوالأقاليماسياشعوبمعللاتحارالشركات

يمنعتشريعالأقطارمنكثيرلدىأصبحواليوم

تكونأنويحتمل.الحرةبالمنافسةويسمحالاحتكارات

استهدفتوقد.المتحدةالولاياتفيالقوانينأقوىهذه

مصالححمايةأوروبافيللاحتكاراتالمضادةالتشريعات

منبالرغماحتكاراتوجودإمكانيعنىوذلكالجمهور

العامة.المصالحتقديم

قطرمنمنعهأوالاحتكارعلىاسميطرةممارسةتختلف

نمولتقييدالهندفيالحكومةتفويضتموقدلاخر.

القوةتمركزعدملضمانوذلك،الكبيرةالشركات

احتكارسنغافورةفىلايوجدلذلكوخلافا.الاقتصادية
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تشجيعوسم.الاحتكاريللتجيممضادتشريعولا

أما.الحرةوالتجارةالمؤسساتطريقعنالتنافس

والخدماتالجمهور،خدماتمثلالطيعيةالاحتكارات

وقوعهامنبالرغم،كبيرةبدرجةتنافسيةفهى،البريدية

الدولة.سيطرةتحق

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الصاعةالمنتحيراتحاد

ا!اماالمرفقالأعمال

قواليرالاحتكار،مكا!حةالتسركاتالدماج

تاريم،المتحدةالولاياتالرأسمالية

الأنمتمطةالمتعددةالشركة

يقاوممنهاالواحدتجعلللأجسامخاصيةالا!حدكاك

سطحانلهماجسمينوضعنافإذاالاخر.فوقتحريكه

يمكنالعلويالحسمفإنالاخر،فوقأحدهما،مستويان

بالجاذبيةالخاصةتلكمنإلامقاومةأيدونرفعه

سطحنحوجذبأوماجسمدفعإذاولكن.الأرضية

.الاحتكاكسببهامقاومةفهناكالاخر،

القاطرةعجلاتيجعلفهوبممهمةفوائدوللاحتكاك

الناقلللسيريسيموهو.الحديديةالسككبقضبانتمسك

دونالسيرلاتستطيعوأنت.انزلاقدونالبكرةيديربأن

ولهذا.الرصيفعلىالتزحلقمنحذاءكلتمنعالاحتكاك

الأملسالسطحإنحيثالجليد؟علىالسيرالصعبفمن

للحذاءيسمحوبذلك،الرصحيفمنأقلاحتكاكايسبب

.بالانزلاق

التزليقوسوائلفالزيتبممساوئللاحتكاكأنكما

والسائل.الاأ!ةأجزاءبينالموجودةالفراغاتلملءتستخدم

أكثربسهولةتتحركالأجزاءويجعل،الاحتكاكيقلل

أقل.حرارةمنتجة

:الاحتكاكمنأنواعثلاثةتوجد.الاحتكاكأنواع

ينزلقعندماوينتج،الحركيأوالانزلاقيالاحتكاك

عندمايحدثمثلماالاخر،يلامسأحدهماسطحان

وأالدحروجيوالاحتكاك؟منضدةفوقكتابشحرك

الجسميتحركعندماالناتحةالمقاومةوهو،الدروجي

وطريقسيارةإطاربينوالاحتكاكما،سط!فوقالمتدحرج

وهو،اللزوجةأوالمائعيوالاحتكاك؟دروجياحتكاك

وجسم!عوائلبينأو،متحركةسوائلبينالاحتكاك

الغليظة،السوائلمنلزوجةأقلاللطيفةوالسوائل.صلب

اللزوجة.انظر:.تدفقاوأسرع

ينصللاحتكاكالأساسيالقانون.الاحتكاكقوانين

معتتناسبالاحتكاكعلىللتغلبالمطلوبةالقوةأنعلى

آخر.سطحعلىالضاغطةالعموديةأوالعاديةالقوة

فوقجرهيتمصندوقوزنتحضاعفعندماهذاويكون

وعندما،تتضاعفأنيجبلجرهاللازمةفالقوة.أرضية

قوةاستخدامفيجبوزنهأضعافأربعةالصندوقيزن

جرهالجاريالوزنبينوالنسبة.لجرهمراتأرلغتزيد

معاملتسمىمعاالأسطحعلىالضاغطةوالقوة

نوعيةعلىيعتمدالاحتكاكمعاملومقدار.الاحتكاك

الاحتكاكومعاملبعف.عكسبعضهاالمتحركةالأسطح

القوةعلىمقسومة،جسملتحريكالمطلوبةالقوةيساوي

النحوعلىذلككتابةويمكنمعا،اسمطيحعلىالضاغطة

التالي:

الضاغطةالقوة-المحركةالقوة-الاحتكاكمعامل

03زنةذاتمحركةقوةأننفرض،المثالسبيلوعلى

مستو.سطحفوقكجم08تزنكتلةلجرمطلوبةكجم

وأ08علىمقسوما03يساويالاحتكاكفمعامل

تسمىبوحداتالقوةتقاسالمتريالنظاموفي..375،

مطلوبةنيوتن45مقياسهاجرقوةأنافترض.نيوتنات

أسفلإلىالكتلةتضغط.كجم2.21زنتهاكتلةلزحلقة

الجاذبيةلأنوذلك،نيوتن021تقريباتساويبقوة

الجسم،وزنمنكجملكل8.9بقوةتجذبالأرضية

.021تقريباتساوي2.21فيمضروبا89.و

المستخدمة،الموادباختلافيختلفالاحتكاكومعامل

مابينيكونخشبعلىمنزلقخشباحتكاكفمعامل

.،15بينيساويفلزعلىمنزلقوفلز،.،05و.25،

تبلغالدروجيالاحتكاكبسببالاحتكاكوقوة..،2.و

الانزلاقي.الاحتكاكبسببالقوةمن001:انحو

الموادوقطروالنعومةالصلابةتشملمحتلفةأحوالآولكن

فعلىالالاتتصميموعند،الدروجىالاحتكاكعلىتؤثر

الختلفة.الاحتكاكمعاملاتيعرفواأنالمهندسين

لحديدالاحتكاكفمعامل.الاحتكاكيقللوالزيت

أقليصبحالمثالسبيلعلىمزيتخشبعلىمتدحرج

تقريباأثرلهليسالسطحنوعلأن،.،.18منكثيرا

وحينئذ،أخرىبعسوائلاوبالزيتمغطىيكونعندما

بينالنسبيةوالسرعةالسائللزوجةعلىالاحتكاكيعتمد

المتحركة.الأسطح

.الحرارةالاربم،المحملأيضا:انظر

حدثعلىمرتقبحدثتغليبعمليةالا!حتمالات

منأحتمالآأكثرماواقعةإنتقولعندمافمثلا،آخر.

ويحاول.الحدوثفيتوقعاأكثرأنهايعنيفذلكأخرى

لجبرأن،الاحتمالاتنظريةالمسمىالرياضياتفرع

الواقعةمناحتمالآأكثر)أ(الواقعةمثلصيغعنبالارقام

عندفستكونالهواء،فيعملةشخصقذففإذا)ب(.
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وهنا.الكتابةوجهعلىأوالصورةوجهعلىإماسقوطها

مساوالاثنينمنوجهأيعلىسقوطهااحتمالإننقول

علىسقوطهااحتمالإن:نقولوحينئذالاخر.للاحتمال

مرةمائةالعملةقذفتقررفإذا.-يكونالصورةوجه

وجهعلىسقوطهامراتعددهي)س(أنوفرضنا

.-منقريباسأالنسبةتكونأنالمتوقعمن،الصورة

)ن(العملةقذفمراتعددأنافترضناإذاوعموما

تكونالصورةوجهسقوطمراتعددهي)س(وكانت

كبيرا.عددانكانإذا-منجداقريبا-النسبة

فيمعدنيةقط!عبثلاثيقذفشخصاأنلنفترض

ووجه)س(لأعلىالصورةوجهأنبفرضواحد،وقت

ممكنة:نتائجثمانيهناك)ص(.الكتابة

سسصسصسصسسسسس

صصصسصصصسصصصس
وجهأي)س2النتاللهاهذهمنثلاثاأنويلاحظ

بوجهقطعتينسقوطاحتماليكونوبذلك(،الصورة

الصورةبوجهسقوطبهواحدوناغ-لأعلىالصورة

هذهاحتمالفإنلذلكمعا،الثلاثالقطعفيلأعلى

بالصورةوجهينسقوطواقعةفإنلذلك.8النتيجة

وجوهالثلاثةسقوطحدوثواقعةمناحتماليةأكثرلأعلى

كبيراعددامعدنيةقطعبثلاثقذفنافإذا.لأعلىبالصور

،3الصورةبوجهقطعتينسقوطاحتمالفإن،المراتمن

.المراتمن-لأعلىالصورةبوجهقطعثلاثوسقوط

منفمثلاالإحصاء،علمأساسهيوالاحتمالات

يستخدمثم،معلوماتالسياسةفيعالميجمعأنالممكن

الذينالناخبيئمنالمئويةبالنسبةللتنبؤالإحصاءعلم

العالمويستخدم.الانتخاباتفىمعينامرلث!حاسينتخبون

لتقديراته.الممكنةالأخطاءلحسابالاحتمالاتنظرية

التباديلبلي!ر؟،باسكالبييردو،،فيرما:أيضاانظر

الإحصاء.بموالتوافيق

منشريحةعدىيدلمصطدحالغرباحثياطي

.المتحدةبالولاياتأوهايوفيإيريبحيرةبمحاذاةالأرض

إنجلتراملكالثانيتشارلزالملكمنح،أم662عام!ميصهكا

الأراضيملكيةحقوأعطاها،كونكتيكتلمستعمرة

المحيطإلىالأطلسيالمحيطمنالغرباتجاهفىالممتدة

لحكومةكونكتيكتأعطت،أم786عاموفى.الهادئ

الغربلأراضيالكبيرالامتدادالجديدةالمتحدةالولايات

كونكتيكتواحتفظت،الأصلىصكهابموجبالمحجوزة

أوهايوفيإيريبحيرةبمحاذاةالأرضمنبشريحة

كرباوامتدت،الغرباحتياطيالشريحةتلكوسميت

لبنسلفانيا،الغربيةالشماليةالحدودمنكما39حوالي

،ام008عاموفىهكتارا.ا!)829483علىواشتملت

ضمعلىالمتحدةالولاياتوحكومةكونكتيكتاتفقت

أوهايو.لمقاطعةالأرضتلك

كليفلاند.:أيضانظرا

الأمانة،وعدمللكذبمقصودمخططالا!حثيال

وأاخر،لشخصسعئأوعادلغيرلاستغلالويستخدم

مثلوسيلةأيةذلكويشمل،الأشخاصمنلمجموعة

آخرشخصغمقبهايتمالتىوالمراوغة،والخادعة،المفاجأة

أكثبر.أو

النظمبعضفيذاتهحدفىجريمةألاحتيالويعد

عناصرمنعنصرايعدالأحوالمعظمفىولكنه،القانونية

طريقعنالغيرأملاكعلىالحصوليشملوهو،الجرائم

.الاختلاسأوالتحايل

لأطرافالخسارةمنكثيراأيضاالاحتياليسببوقد

فيسلعتهأن-قصدعن-بائعيدعيأنذلكومثال،عديدة

كذلك.ليستأنهايعلموهو،جديدةأنهاأو،جيدةحالة

يلغىوأن،البائعيقا!يأنالسلعةهذهمثللمشتريويمكن

البائعأنأساسبالتعويفعلىالمطالبةأيضاويمكنهالتعاقد،

الحقيقية.صورتهاغيرصورةفىالسلعةلهقدمقد

اللغز.:انظر.الأحجية

،الهجريالتقويموفقالأسبوعأياممنالثانياليومالأ!

التفاصيل،منلمزيد.الأولاسمقديماالعربعليهوأطلق

يومأولهوفالأحدالغربفيأما.الهجريالتقويمانظر:

للراحةخصصوقدللنصارىبالنسبةالأسبوعفي

الشمسيومالقديمالتوتونيالشعبعندوهو.والعبادة

الشمسيومتعنياللاتينيةاللغةفيالأحدوكلمةالمقدس!.

دومينقو،والأسبانديمش،الفرنسيونعليهويطلق

منالثلاثةالأسماءهذهوتأتيدومونيكا.والإيطاليون

.الربيومتعنيالتيدومنيكادايساللاتينيةالكلمة

نأعلي!وكان،صعبةحياةالأوائلالنصارىعاش

ولكنهم.الأخرىالأسبوعأيامكبقيةالأحديوميعملوا

فيبعثالمسيحانلاعتقادهمالربلعبادةيوماجعلوه

الحكومةأقرتالميلاديالرالغالقرنوخلال.اليومذلك

أوروبا.فيللراحةيوماالأحديومرسمياوالكنيسة

عيدبينهامنكثيرةأسماءعديهويطدقالسعفأ!

عيدوهووغيرها.،الأغصانأحدوالسعانينأوالشعانين

الأخيرالأحديومفيويكون.الفصحعيديسبقللنصارى

.الالامبأسبوعيسمىمماالاولواليومالكبيرالصوممن

لممعفاوالزيتونأشجارأغصانبمباركةالكهانفيهويقوم



ةغزو،حدأ442

لماتذكارارمزيتطوافبمثابةطقسويجري،النخيل

القدسإلىالسلامعليهمريمبنعيسىدخولمنيعتقدون

الأشجاروأغصانملابسهمبطرحالجماهيرقابلتهعندما

بمقدمه.احتفاءأمامه

هـ،3عامشعبانفيأحدكزوةحدثت6.عكروأ!،

منوكان،مكةومشركيالمسلمينبينوكانت.م625

لذابدر.يومأصابهالماتثأرأنأرادتقريعثئاأنأسبابهاأهم

المدينة،إلىمتجهةرجلآلافثلاثةنحوفيخرجت

فييمكثأمإليهمأيخرجأصحابهكل!!الرسولفاستشار

المدينة.خارجبلقائهمعليهالأغلبيةفأشارت؟المدينة

فيعنهوتخاذل،مقاتلألففيأحدجبلإلىوخرج

رجلثلاثمائةنحوفيسلولبنأبىبنعبداللهالطريق

المدينة.إلىبهمرجع

الرسولجعلأحدإلىالمسلمينجي!وصلوعندما

وانتقى،المدينةإلىووجوههمالجبلإلىظهورهمعه!

ووضعهمجبير،بناللهعبدإمرةتحتالرماةمنخمسين

المشركونيطوقأنخشيةأحد،لجبلالمقابلعينينتلفوق

مغادرتهاواجتنابأماكنهمفيبالثباتوأمرهم،المسلمين

.بأمرهإلا

نأالىم!اةوظن،الأولىالجولةفىالمشركونوانهزم

أربعونتركولذامعناها،فقدتقد!يهسدالرسولوصية

منالرغمعلىالغنائمحيازةفيليشاركواأماكنهممنهم

فممدظ!وربمال!هرصل!صيةلهم-بنعبداللهتذير

قادةأحد-الوليدبنخالدفانتهز.قائدهميممنهمعشرة

معظمهمفقتلالجبلعلىالرماةقلةفرصة-انذاكالمشركين

وششتوباغتهم،الخلفمنالمسلمينأتىثم،أميرهممع

اللهولكنعلب،الرسولإلىالمشركونوخلص،جمعهم

عنه.للذودالمسلمينمنفئةوثباتبثباتهمنهمعصمه

المشركينوجهفيوصمدوا،أخرىمرةالمسلمونوتجمع

واستشهد.المعركةميدانمنللانسحاباضطروهمحتى

عمحمزةمنهمرجلاسبعيننحوالمسلمينمنيومئذ

تج!،بناللهوعبد!ربنومصعبظ!رواللهرسول

إصابات!هبالرسولوأصيبالمسلمينفيالجراحوكثرت

وزهاءقتيلأوعشريناثنينالمشركينخسائروبلغت.بالغة

جريحا.خمسين

يعىأنأحدغزوةدروسمنأحد.غزوةدروس

مخالفةفيوأنضوي!!د،الرسولبأمرالالتزامقيمةالمسلمون

الذينفللحذر)والخسارةوالهزيمةالهلاكالرسولأمر

أليم!عذابلصيبهمأوفتنةتصيبهمأنأمرهعنيخالفون

يقولثمالقائدأمرعنيخالفلاالمسلموأن63.الور:

للإسلامالنصراللهيضمنلمأوهذا؟حدتكيف

والطاعة.بالالتزاممرتبطةالنصرضمانةإندوما؟والمسلمين

هوويكوناللهينصرهفلنالقائدبأمرالمسلميلتزملمفإذا

مصيبة!أصابتكملماأو)فيهوتسببهذااستحقالذي

هوقلهذاأنىقلتم)بالطاعةمثليها!أصبتمقد)بالمعصية

.651عمرار:آل!أنفسكمعندمن

يعامللااللهأنأحدغزليةفيوسالدرأعظمومن

لواجباتهتمثلهادونالإسلامإلىبانتسابهاالمسلمةالأمة

ينصركماللهدنصرواإن)لمسبحانهتالوتد.ونروضه

تنفيذهللهالمؤمننصرومن7.محمد:!أقدامكمويثبت

."الحربالسلمافيرسولهبطاعةسبحانهلأمره

اللهأنالأمةتعلمأنكذلكأحدغزوةدروسومن

النصربتعاقبالمرسلينيختبركماإليهمأرسلالذينيختبر

وأسسباببها،فتتشبثالنصرأسبابالامةلتعرفوالهزيمة

مرتبطاواتباعهاإيمانهاتجعللاثمعنها،فتنأىالهزيمة

أعقابها.علىانقلبتالهزيمةحدثتمافإذا،وحدهبالنصر

الإيمانعنتعبيراتكونأنينبغىورسولهباللهالصلةإن

لهبماوالاعتبار،بهيقضيمابكلوالرضابهجاءمابحقية

بماأوبالنصرمرتهناالارتباطيكونأندوندرسمن

علىاللهيعبدممنالمرءيكونلاحتىخيرمنيصيب

علىانقلبفتنةأصابتهوإنبهاطمأنخيرأصابهفإنحرف

وجهه.

ورسولآنبياوبمحمدديناوبالإسلامرباباللهالرضاإن

يقدرعندمااللهوأنويقدرهبهيقضيمابكلالرضايقتضي

الحذرربوةعلىالأمةسيجعلذلكفإنبأسبابهاالهزيمة

تلكتتكررلاحتىالأسبابهذهإلىتعودأنمندائما

الهزائم.

وبدونباستحقاقمعركةكلفيانتصرتلوالأمةإن

أسبابهللنصرتتخذأنعنوتقاعدتلتواكلتاستحقاق

عدته.للظفروتعد

فهوعليهتتوكلأنللأمةينهجسبحانهالحقكانوإذأ

تتواكل.أنلهايرضىلا

تحصيلفيالجهدأقصىبذلهايعنيالأمةوتوكل

الأسبابهذهيوصلأناللهعلىالاعتمادثمالنصرأسباب

والتوكل.التواكلبينوفردتىنهاياتها.

إذافهمالأسوةصورعمومفيللأمةأسوةالأنبياءإن

وإذابالشكرالنعمةتواجهكيفللأمةيسنونانتصروا

يصبرونبلولايجزعونيهنونلااللهسبيلفيأصيبوا

كذلك.ذلكللأمةويسنونويستغفرونويعتبرون

الإنجي!،منكتابانالأحداثسفراسمرا.الأحدات،

الخمسمائةالسنواتإلىآدممنالعبرانيينتاريخيصفان

العبرية،المملكةعلىالكتابانيركزالميلاد.قبلالأخيرة



245الأيرلنديةالاتحاديةالأحزاب

الأولالأحداث)لممفردأودحكمفترةفيوخاصة

أ-9(.الثانىالأحداث)سفروسليمانأ-92(،.

الكتبفيالزمنيةالأحداثمعالكتابانهذانيتطابق

السجلاتمؤلفاعتمد.الموتإلىالنشوءمنالتوراتية

الكثيرعلىللحصولالكتابينهذينعلىللأحداثالزمنية

مادته.من

التىوالديخيةالقوميةالاهتماماتعنالكتابانيعبر

السبيتلتالفترةهذهفيها.كتباالتيالزمنيةبالفترةتتعلق

تركزالميلاد.قبلالأخيرةسنةالخمسمائةمنالبابلي

نأفيالمجتمعأمللتبرزداودعلىالأولىالزمنيةالأحداث

لديهم.كانااللذينوالشهرةالاستقلاليعيد

؟السلامعليهداودبمالمقدسالكتابأيضا:انظر

.السلامعليهسليمان

.الاحديدابانو:.الأحدب

الالتواءعلىيطلقالذيالشائعالمصطلحالا!حدلداب

مصطلحالأطباءويستخدم.الفقريللعمودالأمامي

إحدىوتؤدي.الحالةهذهإلىللإشارةالحدبأوالحداب

حادأومستديرنتوءظهورإلىالمرضلهذاالحادةالحالات

حالةأيةنتيجةالحدابيحدث.الرقبةمنالعلويالجزءفى

العمودمنالعلويبالجزءالخاصةالعظامتشويهفيتتسبب

إلىالشخصانحناءعنهينتجالذيالأمروهو،الفقري

الدرنالحدابتسببالتيالأمراضوتشمل.الأمام

كسرحدوثأنكما.الرثيانىالمفاصلوالتهابوالزهري

حدابحدوثإلىيؤديقدالفقريالعمودعظامفي

الظهر.

الدولبعضفي!ؤ!موساووقىتإ!حراق

وغيرهاوالهندواليابانكالصينآسيادولوبعضالغربية

الدفنأنوالمعروفرمادا.تصبححتىالموتىجثثلحرق

عندالموتىجثثفيللتصرفالشائعةالطريقةهواللحدأو

للإنسانتكريما،العالمبلدانومعظم،خاصةالمسلمين

إحراقأسلوبلكن.مخلوقاتهلممائرعلىاللهكرمهالذي

الهندوسعندخصوصامنتشركثيرةبلدانفيالموتىجثث

الذينويرى.وغيرهمالهنودمنالوثنيينوعامةوالبوذيين

غيرأسلوبالموتىجثثإحراقأنمقابرفىالموتىيدفنون

وهو،الميتإنسانيةلحفظالمثلىالطريقةهووالدفن.كريم

أصلبأنقضىالذيالربانىالنهجوفقيسيرأسلوب

خلقناكممنها):يخرجومنهيعودوإليهالترابالإنسان

ويرى55.:طه*!أخرىتارةنخرجكمومنهانعددكموفيها

،للأرضتضييعفيهمقابرفيالموتىدفنأنالاخرون

لمالأرضلأنواهيةحجةوهيمنها.الاستفادةوتعطيل

السابقة.الأمبقبورتضق

لدى-الجنازاتمراسمإعدادفيالمتخصصمونويقوم

وقد.الميتجثةلإحراقاللازمةالترتيباتبوضع-هؤلاء

عمليةوتتم.الإحراقإجراءبعدأوقبلالجنازةمراسمتتم

توضعحيث،المحرققعليهيطلقمبنىفيهذهالإحرأق

فرلىفيإحراقهاويتم،أخرىحاويةأيأونعشفيالجثة

وأربعساعةبينتتراوحفترةالعمليةهذهوتستمرخاص،

حتىالعظاممنبقيماسحقشمذلك،وبعد.ساعات

رمادلحفظ)إناءجرةفيالرمادويوضعرمادا،يصبح

الأقرباءيحتفظوقد.المتوفىلأقاربويسلم(الموتى

ويطلب.مدفنفييضعونهأومقبرةفيويدفنونهبالرماد،

مثلمحدد،مكانفىالجثثرماديذرأنالأشخاصبعض

يحبونها.التىالبحيراتإحدى

فىيمارسكانالجثثإحراقأسلوبأنالمعروفومن

وأالقدماءالصينيونيستخدمهلملكنالعصور.جميع

وكانوا.القدامىوالرومانالإغريقمارسهبل،المصريون

شكلهامنويحررها،الروحيطهرالجثةإحراقأنيعتقدون

الجمسدباتحادالأوائلالنصارىاعتقدوقد.الأر!ي

أشكالمنشكلاالجثثإحراقعدواولذلك،والروح

التحقير.

النصرانيةالبلدانفيشائعغيرالموتىجثثإحراقظل

باستخدامالاهتماملكن.الميلاديعشرالتاسعالقرنحتى

لتعاليمالمعارضةوتزايدالحضريةالمناطقفيالأرض

الموتى.جثثبإحراقالاهتمامإحياءعلىساعد،الكنيسة

تمالجماهيرلاستخدامقانونيةمحرقةأولأنبالذكروجدير

الوقتوفي.ام876عامبإيطاليا،ميلانو،فيافتتاحها

فىالمتوفينمن%05نحوفيالتصرفشمالحاضر،

المملكةفي7%0نحووفي،جثثهمباحراقأستراليا

وإحراق.المتحدةالولاياتفي%51وحوالي،المتحدة

يتمحيت،اليابانفيالشائعةالممارلمساتمنالموتىجثث

الموتى.جثثمن%9ءإحراق

سياسيةتنظيماتالأيرلئديةالاتحاديةالأحزاب

رابطة)اسمالاتحاداستمرارتساندالشماليةأيرلندافي

الاتحاديونويؤيد.وبريطانياالشماليةأيرلندابينسيامحية(

ويعارضونالمتحدةالمملكةفيالشماليةأيرلندااندماجبقوة

منجزءاالشماليةأيرلنداتجعلسياسيةتغييراتأي

أيرلندا.جمهورية

أيرلنداأحزابمنكثيراسميتضمن.الأحزاب

الأحزابهذهمعظمونشأت.اتحاديكلمةالشمالية

الأحزابوهذه.العشرينالقرنمنالسبعينياتخلال
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أيرلندابروتستانتمنعموماتأييدهاعلىتحصلالاتحادية

،الأخرىمنتطرفاأكثرالأحزابهذهوبعض.الشمالية

مكافحةفيالبريطانيةالحكومةبجهوديتعلقفيماخصوصا

الحكمالعموموجهعلىالاتحاديونويعارض.الإرهاب

ذاتيبحكمويطالبون،المركزيةالبريطانيةللحكومةالمباشر

رفضواولطالما.المتحدةالمملكةإطارفيالشماليةلأيرلندا

التيمإلأحزابالسلطةفيالمشاركةتحضمناقتراحأي

الجمهوريين.أوالكاثوليكالرومانبمساندةتطالب

البرلمانفيالممثلةالشماليةلأيرلنداالاتحاديةوالأحزاب

العادةفيويسمىالموسعالاتحاديالحزبهيالبريطاني

الديمقراطيالاتحاديوالحزبالرسميالاتحاديالحزب

الموسع.الشعبىالاتحاديوالحزب

الرسمية-الناحيةمن-أيرلندأأصبحت.ثاريخيةنبذة

صدرالذيالاتحادلقانونطبقاالمتحدةالمملكةمنجزءا

وأطلقت.أم108عامالمفعولنافذوأصبحأم008عام

بينعشرالتاسعالقرنأواخرفيمرةأولاتحماديصفة

عاموفيأيرلندا.استقلالحركةيعارضونالذينالسياسيين

إوارتوليمالليبراليالوزراءرئيسطرح،أم886

الحكمبموجبهأيرلنداتعطىقانونمشروعجلاد!متون

جوزيفبزعامةالليبراليينمنمجموعةولكن.الذاتي

المحافظينحزبفيالممثلةالمعارضةإلىانضمتتشمبرلين

علىتشمبرلينمؤيدووأطلق.جلادستونمشروعلتهزم

غيرم،9091عاموفي.الليبراليينالاتحاديينأنفسهم

ليبرهنالاتحاديالمحافظمينحزبإلىاسمهالمحافظينحزب

.الأيرلنديالذاتيللحكممعارضتهعلى

أيرلسدااستمرتام،219عامفيأيرلنداتقسيموبعد

كماوستمنستر،إلىبرلمانأعضاءإرسالفيالشمالية

إستورمونت.فيالذاتيبرلمانهاتوسيعفياستمرت

لأيرلنداالبرلمانيالتمثيلالموسعالاتحاديالحزبواحتكر

عودةإلىايلأحداثادت،أم969عاموفي.الشمالية

وبدأ.الشماليةأيرلنداإلىأخرىمرةوالإرهابالعنف

بعفأبقتوقد.الانقسامالمولمئفيالاتحاديالحزب

عاموفىأسمائها.علىاتحاديصفةعلىالناشئةالأحزاب

الكنيسةزعماءمن)وزيربيزليرشئإيان،أم079

كاتحاديالشماليةأيرلندالبرلماننفعسه(البروتستانتية

الاتحاديالحزبمرشحهزيمةمنوتمكنبروتستانتي

المشاركةالتنفيذيةللسلطةالمناوئونوكعسب.الديمقراطي

عاموستمنستربرلمانانتخاباتفوكنر،برايانبقيادة

لكتلأعضاءكانوالذينالمناوئونهؤلاءورشح.أم749

الاتحاديللمجلسأعضاءأنفسهممتباينةأتحاديةحزبية

التمثيللطريقةالاتحاديةالأحزابوعادتالمتحد.الموسع

.أم979لعاموستمنسترانتخاباتفيالفردي

المملكةمنكلحكومتاوقعتأم،859عاموفي

التي،أيرلندية-الأنجلوالاتفاقيةأيرلنداوجمهوريةالمتحدة

أيرلنداشؤونفياستشاريادوراأيرلنداجمهوريةأعطت

لهذهمعارضاميثاقاالاتحاديةالأحزابوكونت.الشمالية

الاتفاقية.

القرآنسورمنالأحزابسورة.سورة،الأدحزاب

الثالثةالشريفالمصحففيترتيبها.المدنيةالكريم

وجاءت.آيةوسبعونثلاثآياتهاعدد.والثلاثون

منالمسلمينعلىتحزبواالمشركينلأنالأحزابتسميتها

قريظة،وبنيمكلطفانمكةكفارفاجتمع،جهةكل

ردهماللهولكن،المسلمينحربعلىاوربوأورا!ق

.الباهرةالمعجزةبتلكالقتالالمؤمنينوكفى،مدحورين

الجانبتتناولالتيالمدنيةالسورمنالأحزابسورة

المسلمينحياةتناولتوقد،الإسلاميةالأمةلحياةالتشريعي

بماالأحكامفشرعتالأسرةأمروبالأحص،والعامةالخاصة

والهناء.السعادةللمجتمعيكفل

الإسلاميةوالادابالتوجيهاتالسورةتناولتوقد

كآدابالاجتماعيةالاداببعضعنالحديثجاءحيث

وآداب،التبرجوعدم،والحجابالستروآداب،الوليمة

والتشريعاتالأحكامكذلكوتناولت!م!.الرسولمعاملة

مثلالتشريعيةالأحكامفيعنهاالحدنخطوجاء،الإلهية

الطاهراتالرسولزوجاتوتعدد،واكتبيأظهاراح!ص!

وحكم،صزدهصهالرسولعلىالصلاةوحكم،منهوالحكمة

إلىالدعوةبأمورالمتعلقةوالأحكام،الشرعيالحجاب

السورةوتحدثت.تشريعيةأحكاممنذلكغيرإلى،الوليمة

،الأحزابغزوةتسمىالتيالخندقغزوةعنبالتفصيل

علىوالشرالبغيقوىبتالبدقيقاتصويراوصورتها

منوحذرت،المنافقينخفاياعنوكشفت،المؤمنين

.والختامالبدءفيعنهمالحديثوأطالت،كيدهم

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظهر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

وأتسيطرمنظمةمجموعاتالسياسيلأالأحراب

تتنافس.الديمقراطيةالبلادفىالحكمعلىللسيطرةتسعى

وأبالسلطةللاحتفاظالانتخاباتفىالسياسيةالأحزاب

علىالسياسيةالأحزأبتنشطوقد.السلطةإلىللوصول

المحلي.أوالإقليميأوالقوميالمستوى

السيامميةالأحزابتعدالديمقراطىالحكمنظامفي

ديمقراطياتالديمقراطياتمنفكثير.الأهميةبالغةهياكل

القوانين،بسنليقومواممثليهمالناسينتخبحيث،تميلية

التمثيليالحكمنظامظلوفي.عنهمنيابةوتنفيذها
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لتوليالمرشحينتقدملولمسيلةالحابرتتنشأالديمقراطي

وتقوم.العامللنقاشالمهمةالقضاياولطرح،العامةالمناصب

يختارالانتخاباتوفيالدور.بهة.االسياسيةالأحزأب

العامة.المناصبلتوليالمرشحينمنيريدونهمنالناس

ينضملأنتسعى،طوعيةورليماتالسياسيةوالأحزأب

الأحزابهذهولبعضالأعضاء.مز!ممكنعددأكبرإليها

ولا،لوائحلهليستوبعضها،عفويةواشتراكات،لوائح

أ!نححائه.مناشتراكاتيجمع

إلا()الاستبداديةالدكتاتوريةالأررلمةأغلبتسجحلا

تحرمالبلادهذهمثلوفي.رالحكميستأثروأحد،بحزب

لتولىعنهامرشمحينتقديمعليهايح!لرأو،الأخرىالأحزأب

الواحد.الحزبدولالدولتلكمث!!وتسمى.عامةمناصب

الحزبوظائف

بعدةالديمقراطيةالبلادفيالسإ،مميةالأحزابتقوم

العامة.للمناصبمرشحيناختيارا-هي؟مهمةوظائف

للحزبمعارضةتمثيل3-.الحكمتنطمفيالمساعدة2-

الانتخابية.الحملاتلتجهيزالأموالتجميع-4.الحاكم

وظائفالديمقراطيةالبلادفىالسياسيهةوللأحزاب

العامة،الشؤونللناخبينتوضحأنهامنهاكثيرةأخرى

المهمومن.حكوميلعملإليهاتحتاجالتيوالمشكلات

!ميامميا،منهجاأوبرنامجا،2!يعأنهاالمضمارهذافي

إذاالبلاد،لمصلحةالتنفيذضعمموضعهوتستهدف

الانتخاباتفىبهااحتفظتأو،السلطةكسبت

والنقاشللدراسةالسياسةهذهمثلوتخضع.القادمة

أنهالحزبيرىمجالأيولتتضطوقد.الحزبداخل

لإعلاممنشوراتالمحليونالحزبأعضاءيوزع،انتخابيةحملةأثناء

كلفيحزبهممرشحالأعضاءويساندأحزالهما،بمسياساتالناحين

.دائرة

العامة،الخدماتتوليأو،الطبيعيةالمواردكصيانة،مهم

والصناعاتالاراضيملكيةأو،الاقتصاديالتخطيطأو

وأ،سياساتهيبينبياناأحياناالحزبويصدر.الكبرى

أصواتهمبإعطاءالناخبينلإغراءبمقادمةلسنواتخطه

مهامفتتمثلالواحد،الحزبذاتالبلادفيأما.لمرشحيه

وتنظجمللمناصبالمرشحيناختيارفيالسياسىالحزب

الحكومة.

يفوزالواحد!الحزبذاتالدولفي.المرشحيناخيار

تلقائيا،الانتخاباتفيالحزبيختارهمالذينالمرشحون

لهم.منافسينوجودلعدم

حزبيومم!مرشحون

مرحلةطحلاليتحدثون

أمامالانتحالاتقبل

نط!شعبياجتماع

أحرابهم.
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حزبكلفيختار،الأحزابالمتعددةالدولفيأما

يشاءونمنالناخبونلينتخب،المناصبلختلفمرشحين

ممنمرشحيها،اختيارالأحزابتحاول،لذلك.بينهممن

خبرةوأفضل،الناخبينلدىقبولأأكثرأنهمتحعسب

فىأو،الحزبلقادةاجتماعفىالاختيارشموقد.للوظيفة

المناطق.كلفيلأعضائهالحزبينظمهامؤتمرات

وأ،عاممؤتمرفيرؤساءهااسمياسيةالأحزابوتختار

التشريعية.الهيئةفيممثلوهاينتخبهم

السياسيالحزبوظائفمنهو.الحكومةتنظيم

وعلىالمقرر،الحكمنظامعلىيتوقفذلكلكن.المهمة

فيه.السلطةتوزيع

التيالبلادفي.الالحادلهوالأنظمةالوحدويةالأنظمة

وإيطاليا،فرنسا،مثل:،الموحدةالحكومةبنظامتأخذ

الحكومةفيالسلطاتمعظمتتركز،المتحدةوالمملكة

المحلية.الحكوماتعلىالسيطرةذلكويشمل،المركزية

أستراليامثل:،الاتحاديالنظامذاتالبلادفيأما

المركزيةالحكومةبينالسلطاتفتقسموكندأ،

الحكومة.أن!:.الأقاليمأو،الولاياتوحكومات

الموحد،النظامذأتالبلادفيالسيالمسية،الأحزابوتركز

الأساسفيفهي؟المركزيةالحكومةوتنظيمتولىعلى

ذاتالبلادوفىوتكوينها.نشأتهافى،التوجهقومية

إلىللوصولالسياسيةالأحزابتسعى،الاتحاديالنظام

وحكومات،المركزيةالحكومةمنكللتنظيمالسلطة

وإقليميةقوميةأحزابإذنفهي.المقاطعاتأوالولايات

وتكوينها.أنشطتهافي

فيالحالهوكما-الرئاسيالنظامفيالرناسي.النظام

توزيعالد!متوريقتضى-الأمريكيةالمتحدةالولايات

بموالقضائيةوالتشريعيةالتنفيذيةالسلطاتبينالسلطات

التشريعيةالهيئة-الكونجرسفيعضواليسفالرئيص!لذلك

قبلمنمنتخبفالرئيسالوزراء.ولا-المتحدةللولايات

الأغلبيةصاحبالحزبغيرحزبمنيكونوقد،الشعب

الرئيسيعتمدماوكثيرا.التشريعيةالهيئة-الكونجرسفي

موافقةعلىالحصمولمنشمكنلكيالحزبينقادةعلى

سيالمماته.علىالتشريعيةالهيئة

الديمقراطيةالبرلمانيةالدولفي.البرلمانيالنظام

وهوالوزراء.رئيسهوالحكومةرئيس،المتحدةكالمملكة

الحزبزعيم،الأعمالغالبوفى،البرلمانفيعضو

رئيسيختار،وعادة.العموممجلسفيالاغلبيةصاحب

أغلبيةأينفسهالحزبقادةمنوزارتهأعضاءالوزراء

.البرلمانفيالأعضاء

ومجلسالوزراءرئيسيستحوذ،المتحدةالمملكةوفي

وهمواحد.آنفيوالتشريعيةالتنفيذيةالسلطةعلىوزرائه

رئيسأخفقفإذا.لديهومسؤولونالبرلمانفيأعضاء

حزبيطالبفقد،لهالبرلمانبمساندةالاحتفاظفيالوزراء

.جديدةعامةبانتخاباتالمعارضة

الأعضاءينسق.التشريعيةالهيئةداخلالتنظيم

التشريعيالمجلسداخللمسياسيةلأحزابالمنتمونالمنتخبون

ويدير.بفعاليةمهامهمأداءأجلمنأعمالهمالبرلمانأو

يختار،الواقعوفيالأعضاء.ينتخبهرئيمم!المجلسجلسات

المجلس.رئيسانظر:.المجلسرئيسالأغلبيةحزب

الأحزابلرؤساءينقلوننشطونأعضاءحزبولكل

مشروعاتحولالحزبأعضاءرأيعنملاحظاتهم

الالتزامتأكيدعلىويعملونللاقتراعالمعروضةالقوانين

الأعضاء.بينالحزبي

يدعونالحزبأعف!اء

مرشحيلتأييدالناخبين

أحدفىحزبهم

يتحدت.الانتخالات

العمالحزبأعصاءأحد

سياسةعننيوزيلندافي

اجتماعفيالحز!

لقاي.
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،الانتخاباتأحدفي

الحزبأعضاءيحضر

الأصواتوعدفرزوقت

الصورةفييبدوكما

.أعلاه

تمثللجانتنشأ،التشريعيةالهيئاتمعظمداخلوفي

فيللبحث،المجلسفيثقلهاح!سب،الأحزابكلفيها

منعضوعادةاللجانهذهأسود.القوانينمشروعات

.البرلمانانظر:.الأغلبيةحزب

عبءيقع،ديمقراطيبلدكلفى.المعارضطتشيهل

عاتقعلىلها،البديلوطرح،لاكماالحزبسياساتانتقاد

فرنسا،مثلبلادوفي.السلطةتجخالمالأحزابأو،الحزب

تختلفقد-الأحزابتتعدد.حيث-أخرىوبلادوإيطاليا،

اختلافانفسهالحكمنظامنوعخولالمعارضةالأحزابآراء

يشكلالأقليةحزبفإن،الحزبينذات،البلادفيأماكبيرا.

شكلفىأحزابعدةتتجمعوقد.موحدةمعارضةعادة

محلها.ليحلأوالحكومةليعارض،اثملاف

تستخدمالديمقراطيةالدولفمب.أخرىوظائف

والإذاعةكالصحف،الإعلاموسائلالسيالمميةالأحزاب

برامجهاعنالناسإلىلتحدثوغيرها،والتلفاز

فيها.البقاءأو،السلطةكسبتنشدفهيوأهدافها،

الضعفمواطنعنالكشفنححة7المعارالأحزابوتحاول

البديلتقدمأنهاوتزعم،ا-لمكومةوبرامجسياساتفي

وعيالسياسيةالأحزابشيدوبذلكلها.الافضل

التيالممسائلعلىالأضواءوتسلط،بشؤونهمالناس

تهمهم.

الحزبيةالنظم

بالدكتاتوريات،دائفاترتبطالواحد.الحزبأنظمة

الحكوماتأغلبلأنذلك،الاستبداديةالحكوماتأي

يكونواحد،بحزبإلاتسمحلا)الدكتاتوريات(المستبدة

أحزاببقيامبعضهاتسمحوقد.الحكمعلىالمسيطرهو

للحكومة.تهديدعلىلاتنطويمادامت،أخرى

كالصينالواحد،الحزبذات،الشيوعيةالدولوفي

العضويةوتعد.الحكومةعلىالشيوعيالحزبيهيمنمثلا،

شروطاستيفاءبعدإلاشخصينالهالامزيةالحزبفي

السياسيةالأحزاببهتقوممماأكثربمهامالحزبويقوم.معينة

عدةالواحدالحزبينشئولذلك.الديمقراطيةالدولفي

الشيوعية.ان!:.قادتهولتدريب،إليهأعضاءلضم،أجهزة

بالإنجليزية.الناطقةالبلادفيشائعوهو.الحزبيننظام

المحافظينحزبامؤخرافيهاسادالتيالمتحدةالمملكةويشمل

الأحراركحزب،أخرىصغيرةأحزابوهناك.والعمال

أهميتها.منيقللالانتخابيالنظامأنكير،الديمقراطيين
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يسيطر،أجلدانامنللدفيحزلينوجودمنوبالرغ!ا

فيمعينةمناطقفيالسياسيةالحياةعلىواحدحزب

انتخابيةدوائرهناكمثلا،المتحدةالمملكةففي.الدولة

ماوهناك.أحمالالحزبتقليديامعقلاتكونتكادمعينة

وغالبا،الحزبينتتأرحلينالتيالهامشةبالدوائريسمى

عنالأصواتفيبسيطبفارقأحدهمافيهايفوزما

فىيشترطلا،القوميةالانتخاباتوفيالاخر.الحزب

يتقدمونالتيالمناطقسكانمنيكونواأنالمرشمحين

فيها.للانتخاب

التيالبلادمنكثيرفيقائ!انظام.الحزبيةالتعددية

.أحزابثلاثةيوجدمثلاأسترالياففي.برلمانياحكماتحكم

وفرنساوالدنماركبلجيكاالأحزابالمتعددةالبلادومن

كثيرفييكونوقد.واليابانوسريلانكاوإيطالياوالهند

منعددإلىإضافة،كبيرةأحزابخمسةأوأربعةمنها

الاقتصاديةومراميهأهدافهحزبولكل،الصغيرةالأحزاب

الحزبية،التعدديةنظمومإختلاف.الاجتماعيةأو

أفكاراتتبنى،يساريةأحزاببينهامني!صنأنفالغالب

أفحاراتتبنىيمينيةأحزابأو)متطرفة(،راديكاليةأوتحررية

محافظة.

حزبي!صسبأديندر،الحزبيةالتعدديةظلوفي

ي!!يهبحيث،التشريعيةالهيئةفيالمقاعدمنعدداواحد

أكثرأوحزبانيأتلفما،عادة،لذلك.حكومةلتشكيل

الحكوماتمنكثيراأنغير.ائتلافيةحكومةلتشكيل

موحد،منهجأوسيالممةعلىالاتفاقفيتخفقالائتلافية

حكومةقيامإلىتؤديالحزبيةأضعدديةفا.الحكومةوتسقط

الحزبين.نظامفيالحالهوكمااستقرارا،أقل

تاريخيةنبذة

عشرالتاسحعالقرنخلالالسياسيةالأحزابأولتكون

الويجحزباظهرذلكوقبل.وأمريكاأوروبافيالميلادي

عشرالثامنأغرنافيكاناحيثبريطانيا،فيوالتوري

المشتركة،المصالحذويمنمتفرقةمجموعاتالميلادي

فىأعضاؤهماكانفقد؟الحكمعلىللسيوةتهدف

التجاريةوالأعمال،الأراضيأصحابمن،الغالب

لم.الملكمنالتقربعلىيتنافسونوكانواوالأثرياء،

كانالانتخابحهتلأن،ينتخبهملمنبحاجةيكونوا

.الناسمنقليلةفئةعلىمقصورا

الحكمنظمتطورمعالمنظمةالسياسيةالأحزابنشأت

عنراضينيكونوالمالقادةمنكثيراأنبيد.الديمقراطي

السياسيةوالميول،الاقتصاديةالمصالحل!شنشوئها.

بعض،إلىأناسبعضجمعتالتيهيوالاجتماعية

لمسياسية.منظماتفكونوا

ففىبمسلطتهملتدعيمأحزابامستبدوناستخدملقد

استولت،العشرينالقرنمنوالثلاثينياتالعشرينيات

منعددفيالحكممقاليدعلىللحريةمعاديةفاشسيةأحزاب

نمت،نفسهالوقتوفى.الفاشيةانظر:.الأوروبيةالبلاد

قيامتجربةمستلهمةالبلاد،منعددفيالشيوعيةالأحزاب

عامالرومميةالشورةبعد)سابقا(،السوفييتيالنموذج

التنظجمشديدةالشيوعيةالأحزا!هذهوكانت.ام179

مركزية.قيادةتحت

سيامحيةأحزابتكونت،أضنانيةاالعالميةالحربأعقابوفي

الأجنبي.الحكممنللاستقلالالساعيةأسلادامنكثيرفى

.الجديدةلدولهمقادةصارواالأحزابتلك"شادةمنوكتير

اسمياسيةالأحزابلعضتبرزالبلاد،بعضوفي

البلادبعضوفى.والدينيةوالعرقيةالقبليةالتقسيمات

ضروريةأنهاعلىالمعارضةالأحزابإلىينظرلاالنامية

نظامإلىالدولهذهبعضتتجهلذلك،الديمقراطيللحكم

الواحد.الحز!

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

السياسيةالأحزاب

الأمشراليالليبراليالحر!التوريصشب

المحافظينحزبالحمهوريالحزب

الويححز!يمقراطىالدالحز!

الأحرارالديمقراطيودالعمالحرب

الأسترالياالعمالحر!

لائلا!ا

العريةالسياسيةالأحزا!

اطسلحوداللإحوالى

الاشتراكية

الأوليةاال!نتخالات

الممسيالتمتيل

اجساراحاح

اجم!!احاخ

الحيريماسدر

الإلغائيةالحركة

صلةذاتخرىأمقالات

احتحعبيةاالحركة

الحكومة

الراديكالية

الشيوعية

الأمري!حمطالكونجرس

لليبراليةا

لحزبامؤتمر

الفلسطحيةالتحريرمنطمة

المحافظة

الفسادممارسات

الموفموعصرعنا

الحزبوظائف-1

أطعارضةاتشكيل-دالمرلتسح!!احتيار-أ

أحرىوظائفهـا!صمةتحظيم-!

التشريعيةالهيئةداحلالتسظيماح

الحزبيةالنظم-2

ا!احداالحربألظمة-أ

الحزيرمن!اأب

الحرليةالتعدديةخ

تاريخية.نبذة-3
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العربيةالسياسيةالأحزاب

منجاعاتتضمالعربيةالسياسيةالأحراب

ونظرية،معينةسيالمسيةبأهدافيؤمنونالذينالمواطنين

ظروفإيجادبغرضأنفسهموينظمون،مشتركةسياممية

،وضعوهالذيالسياسيبرنامجهملتحقيقملاءمةأكثر

بينمنيكونأنويمكناعتنقوها.التيالسياسيةومبادئهم

لوضعكوسيلةالسلطةإلىالوصولالأحزابهذهأهداف

التطيق.موضعأهدافها

جماعاتعنعمومايختلفالعسياسيوالحزب

والنقابات،المهنيةالاتحاداتمنتتكونالتيالضغط

يأ-الأخيرةهذهإنإذ،الحرفيةوالهيئات،العمالية

البلاد،فيالسلطةتوليإلىتسعىلا-الضغطجماعات

مصلحةلتحقيقالحكوماتعلىالضغطإلىتسعىولكنها

إلىتصلأنالضغطجماعاتوتحاولوأعضائها.فئاتها

لتجعلالمناسبةالضغوطباستخدامأعضائهارفاهيةتحقيق

ضغطانظر:.الفئويةبرامجهالهاتحققالحكومات

المصلحة.

الأوروبيةالبلادفىالسياسيةالأحزابعرفتوكما

فيهاوانتشرتالعربيةالبلادفىأيضاعرفتفقدوغيرها،

وتحقيق،السلطةوتولي،الحكمإلىالوصولفيأملا

التيوالوطنيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةالإنسانيةالأهداف

الزعماءبعضكان،الأحيانبعضوفيإليها.تهدف

يعملونثمجماعاتأوفرادىالسلطةيتولونالسيالمميين

الحكم.فىمركزهمبهليقوواحزبتأسيسعلى

تتعلقإشكاليةهناك.السياسيةالأحزابأنواع

الحزبتكوينطبيعةحيثمنالسياسيةالأحزاببتصنيف

أحزاببينالتمييزيتم،ذلكضوءوفي.وأهدافهوتنظيمه

كذلك.الأشخاصوأحزابالجماهيريةوالأحزابالصفوة

بينأو،البرامجوأحزاب،العقيدةأحزاببينالتمييزيتم

رفضأوقبولحريةأعضاؤهايمارسالتيالرأيأحزاب

يلتزمالتيالمبادئوأحزابالختلفة،الحزبمواقف

محاولةوتعتبر.واختياراتهالحزبسياساتبتبنيأعضاؤها

المحاولاتمندوفرجيهموريسالفرنسيالسياسةعالم

إلىالسياسيةالأحزابلتصنيفبذلتالتيالمهمةالأولى

مختلفة.أنواع

يمكنالعالمفىنشأتالتيالسياسيةوالأحزاب

الأحزاب-أ:هيرئيسيةأنواعثلاثةإلىتقسيمها

التيالأمريكيةالأحزابمثلالمحافظةأوالبورجوازية

عنبعضهاومستقلةالاتساعقليلةلجانعلىتعتمد

الجماهيرعلىبالانفتاحكثيراتهتملاأنهاكمابعض،

المرموقة.الشخصياتبتجمعأكبرحدإلىتهتموإنما

دوراالعقائديةالمسائللاتؤدي،الأحزابهذهمثلوفي

الاشتراكيةالأحزاب2-.السياسىنشاطهافيكبيرا

عددكثرةعلىالأكبراعتمادهايكونالتيالأوروبية

يكون،الأحزابهذهوفيتحتها.المنضمويةالجماهير

منتظمةاشتراكاتبدفعويلتزمدقيقا،الحزبيالتنظيم

إلىبالإضافةيعتمدالذيالحزبلتمويلفردية

وأصحابالتجاريقدمهاالتيالهباتعلى،الاشترأكات

معركةكلفيوغيرهموالمؤلسساتالأموالرؤوس

تتمتعالتيوالشيوعيةالفاشيةالأحزاب3-.انتخابية

.بقوةالأمورزمامعلىتقبضقويةبمركزية

القرنبدايةقبلعرفتالتيالأحزابأغلبيةنشأت

منذولكنبلادها.برلماناتداخلمنالميلاديالعشرين

خاصةالأحزابمنكثيرظهر،العشرينالقرنمطلع

لنفسهاواكتسبتالبرلماناتخارجمنوالفاشيةالشيوعية

فيالحكمتسلمإلىالأحيانمنكثيرفيأدتوسيطرةقوة

سياسي.عملأيمنالأحزابمنومئكيرهاالبلاد،

السياسية.الأحزابانظر:

بدأفقدالعربيالعالمفيالسياسيةالأحزابظهورأما

الأحزابتلكأولىكانتوربما.العشرينالقرنأوائلمنذ

التيهيالعربىالمشرقفيظهرتالتىالعربيةالسياسية

ما709وام609العامينففيمصر.فىنشأتهابدأت

مبادئبتطبيقتناديمصرفيأحزابظهرتبعدهما،وما

ظهورأسبابأهممنوكانمصر.بهالتحكموسياسات

هناكسائداكانالذيالوعىمصرفيالأحزابهذه

ومنباشاعليمحمدعهدفيمدارسمنمافتحبسبب

المصريينوثورات،علىمحمدأقامهاالتيوالمطبعة،بعده

فيالرغبةالنفوسفيأذكىمما،البريطانيالاحتلالعلى

العناصربعضيشجعونأنفسهمالإنجليزوكان.الاستقلال

مصر،إلىالنازحةالعربيةأو،إليهمالمنحازةالمصرية

وتعملالبريطانيةالسياسةلتناصرسياسيةأحزابلتأسيس

درالسياسةهذهلمثلفكانأقدامها.وترسيختأييدهاعلى

بحقوقهمالمطالبةفييمعنونالمصرررنجعلعكسيفعل

الوطنية.

مجالفيشيوعاالأكثرالمسمىهوحزبومصطلح

مصطلحاتهناكأنغير،العربيالعالمفىالسياسيالعمل

فقد.المصطلحهذامنشمولاأكثرتعتبرأخرىومسميات
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وأحركةبأنهانفسهاوصفإلىالأحزاببعضلجأت

وأمؤكلرأواتحادأوجمعيةأوجماعةأومنظمةأوجبهة

والانضباطيةالعقائديةالقيودمنبتحررهالتوحي،ذلكغير

فالحركة.السياسيالحزبفىتوافرهاالمفروضالصارمة

معينةاجتماعيةفئةأوالطبقاتمنطبقةيد!عامتيارمثلا

لتحسينموحدبعملالقيامبهدفصفوفهاتنظيمإلى

تحسينهاأوالسياسيةأوالاقتصاديةأوالاجتماعيةحالتها

تماسكاوأقلالحزبمنشمولآأكثروهىجميعا.

منه.وانضباطا

وأالحركاتأوالعربيةالأحزابهذهبعضيليوفيما

وأالجمعياتأوالجماعاتأوالمنظماتأوالجبهات

أقطارمنقطركلفيظهرتالتيالاتحاداتأوالمؤتمرات

بهاالعرليةالأقطاركلليسأنهالعلممع،العربيالعالم

لاترىالتىالعربيةالدولبعضهناكإنإذ،!حيا!ميةأحزاب

المقالةوهذه.بلادهافيسياسيةأحزابوجودفيضرورة

بغضالعربيةالسياسيةالأحزابوتطورلنشأةتاريخيسرد

لهذهوالوطنيةوالسياسيةوالدينيةالفكريةالمواقفعنالنظر

.الأحزاب

دنلأرا

قامت.التسعينياتمنتصففيالأردنيةالأحزاب

أواخرفيالأردنفيالأحزابكافةلإلغاءالأردنيةالحكومة

تلكمعظماولكن.العشرينالقرنمنالخمسينيات

سمحت،التسعينياتوفيسرا.تعملظلتالأحزاب

لهاسمحتكما،الأحزاببتنظيمالأردنيةالحكومة

بلغ،أم!49عامأوائلوفي.البرلمانيةالحياةفىبالدخول

الأحزابهذهأنإلاحزبا.23المرخصةالأحزابعدد

أهمها:منكتلاوشكلتبينهافيماالاندماجإلىعمدت

التجمع،الأردنيةالوطنيةالجبهة،الوطنيالعملجبهة

جبهة،المستقلةالكتلةالإخاء،كتلة،الديمقراطيالنيابي

الإخوانجماعةإلىبالإضافةهذا.الإلمملاميالعمل

المسلمين.

الشعبيةاللجنةشكلتفقدالمعارضةالأحزابأما

العربيالبعثحزب:تشملوهي،الأردنيةالعربية

جبهة،الإسلامىالعملجبهة،الأردنىالاشتراكي

الأردني،الاشتراكيالديمقراطىالحزب،الوطنيالعمل

)حشد(،الأردنيالاشتراكىالديمقراطىالشعبحزب

الديمقراطيالعربىالحزب،الأردنيالشيوعىالحزب

ال!ردفي.

أولتعتبر.الأردنفيالمسلمينالإخوانجماعة

.الأردنفيتؤسستنطميةصبغةذاتإسلاميةجماعة

.أم549عامإخوانهوبعضقورةأبوعبداللطيفأسسها

كتيبةقادقدوكان.ام909السلطمواليدمنوهو

وقد.ام489فلسطينإلىالأردنفيالمسلمينالإخوان

تحتالجماعةهذهبتأسيسالأردنيةالحكومةسمحت

المعلنةأهدافهامنوكان.المسلمينالإخوانجمعيةمسمى

صحيحافهماالإسلاميفهمجديدجيلتكوينعلىالعمل

وعملا،فهماتعميمهإلىويدعونفسهعلىويطبقه

الإسلاميةالثقافةونشرالإسلاميالنظامقيامإلىوالدعوة

فيالمسلمونوالإخوان.الإسلاميةالعقائدعنوالدفاع

فىالمسلمينللإخوانامتداداأنفسهميعتبرونالأردن

مصر.

العالمدعوةالجماعةهذهنشاطاتمنكانوقد

إسلاميمؤتمرفيللاجتماعالمجاهدةوشخصياتهالإسلامى

عامة،وفلسطينبالقدسالمحدقالخطرليبينوأالقدسفى

مكتبتكوينالعامالإسلامىالمؤتمرهذاعنانبثقوقد

،القدسمديخةومركزهالمقدسلبيتالإسلاميالمؤتمر

العالموحكاملشعوبالفلسطينيةالقضيةشرحليتولى

اللإسلامي.

منعائا76منأكثرالمؤتمرحضر،أمء49عاموفي

قطبولمميدالفاسيكعلالومفكريهمالمسلمينعلماء

الإخوانأنإلا.رمضانوسعيدالقليبيالدينومحيي

.الستينياتمطلعمنذالمؤتمرقاطعوا

منأفكارهاعنتعبرالمسل!نالإخوانجماعةوكانق

هذهأنإلا،الإسلامىالكفاحسميتخاصةمجلةخلال

حتىمعطلةوظلتآنذاكالأردنيةالحكومةأغلقتهاقدالمجلة

العددفصدرعنهاالحكومةأفرجتح!تأم579عام

.أم571121119فيمنهاالرالغ

العشرينالقرنمنوالتسعينياتالثمانيسياتوفي

فيالأردنفىالمسلمينالإخوانجماعةشاركت،الميلادي

النوابمجلسفيبارزثقللهاوأصبحالنيابيةالانتخابات

الأردني.

الدينتقيالأردنفيأنشأه.الإل!لاميالتحريرحزب

وقام.العشرينالقرنمنالخمسينياتأوائلفيالنبهاني

.العريالتحريروحركةالمسلمينللإخوانمعارضاالحزب

دينأنهأساسعلىبالدينالتقيدبوجوبيناديوكان

.الانحتىلهيصرحولمودنيا

مايوفىالحزبهذاأنشئ.الأردنيالشيوعيالحزب

بعصبةالأردنبشرقالماركسيينلاندماجنتيجةام519

سنةفلسطيننكبةعقبفلسطينفيالوطنيالتحرر

قرارعلىيوافقكانأنهالحزبهذامواقفوأهم.ام489

منالبريطانيةالقواتبجلاءوالمطالبة،فلسطينتقسيم

منوغيرهابلادهمإلىالفلسطنييناللاجئينوعودةالأردن

الأضى.المطالب
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تونس

حاليا.التونسيةالساحةعلىالسياسيةالأحزاب

العاملةالسياسيةوالتنظجماتوالأحزابالحركاتتشمل

الاشتراكيين،الديمقراطيينحركة:التونسيةالساحةعلى

زينالرئيسورئيسهالديمقراطيالدستوريوالتجيم

وحركة،الديمقراطيالوحدويوالتجيم،عليبنالعابدين

الاشتراكىوالتجمعسابقا(،الشيوعي)الحزبالتجديد

الديمقراطيوالحزب،الشعبيةالوحدةوحركة،التقدمى

والاجتماعى.

حركة.التونسيينالديمقراطيينالاشتراكيينحركة

يونيوفىالعلنيبالعملرسميالهاسمحتونسيةسياسية

قدكانالذيالليبراليالتيارحولوتمحورت.ام789

منوكان.أم719عامالدستوريالحزبعنفصل

وصونالمواطنوكرامةالديمقراطيةعنالدفاعأهدافها

الكبير.المغربوبناءاششراكينظاموإقامةالعامةالحريات

الحركة.لهذهعامأمينأولالمستيريأحمدالسيدوكان

منذتونسفىشكلمعارضسياسىتنظيمأولوهي

.ام659عاماستقلالها

سنةحامبةباشعليأسسه.الفتاةتونسحزب

التىالإسلاميةبالحركةمتصلانضالهوكانام809

وكان.الإسلاميةالجامعةنطاقفيبالتحررتناديكانت

منوهو،الثعالبىعبدالعزيزالبارزينالحزبرجالمن

فرنساالحركةهذهأزعجتوقد.اشيتونةجامعةخريجي

ما119مشةالحزبفحلت،المتاعبمنكثيرالهاوممببت

به.القائمينشملوشتتت

فيالثعالبيعبدالعزيزالشيخأنشأهالدستور.حزب

الوطنيينمنمجموعةتؤازرهأم029عامتونس

العربية،بالثقافةالمتمسكةالطقةمنوكانوا.التونسيين

عاموفط.الغربيةالثقافةنفوذمنتونسعلىخشيتوالتى

كتابهفىالفرنسيالاستعمارالثعالبيالشيخأدان،ام029

منللاضطهادالحزبأعضاءفتعرضالشهيدةتونس

منالثعالبيخر!،ام239عابموفي.الفرنسيةالسلطات

الدستورحزببعدهوالمس!،الحزبفتضاءل،الحزب

الشباببعضبقيادةوكانأم349سنةالجديد

المتحمسين.

كلالحزبهذاعارض،تونساستقلالوبعد

اتجاههوهاجم،بورقيبةالحبي!أجراهاالتيالانتخابات

العلماني.

حزبأعضاءمنبقيمنكانام،069عامفي

الجديدالدستوريالحزببعضويةالتحقواقدالدستور

سياسى.نشاطكلعنالأولالحزبوتوقف

الحاكمالحزبهو.الديمقراطيالدستوريالتجمع

بقيادة،أعضائهبعضوكان.تونسفيالحاضرالوقتفي

الدستورحزبعلىانشقواقد،بورقيبةالحبيبالمحامي

الجماهير،يحركولافاعلأصئكيرالحزبأنلاعتقادهم

هلالقصرمدينةفيمؤتمراوعقدواأم،349عامفي

رئي!وكانالجديد،الدستوريالحزبوأسسواالتونسية

.الماطريمحمودالحزب

إلىونفتهم،الحزبزعماءالفرنسيةالسلطاتاعتقلت

سنةوفى.كفاحهفيالتونسيالشعبوظل.الجنوب

ضدحاشدةمظاهراتفىالشعبخرجام389

الحزبوحل،صرعىأبنائهمنكثيروسقطالاستعمار

مصر.إلىبورقيبةالحبيبولجأشردوا،أوزعماؤهوسجن

لحبيب.ا،بورقيبة:نظرا

الفرنسيينمعالمفاوضاتبدأت،ام059عامومنذ

تسلمالاستقلالمفاوضاتانتهتولما.الاستقلاللنيل

،ام469عاموفي.الفرنسيةالحكومةمنالسلطةالحزب

الحزبيسمىالساببأنمؤتمرهفيقراراالحزباتخذ

قادهاالتيالتحولحركةوبعد.الدستوريالاشتراكي

اللجنةقررتأم،879نوفمبر7فيعلىبنالعابدينزين

الحزباسمتغييرام889فبراير27فىللحزبالمركزية

الديمقراطي.الدستوريالتجمعليصبح

الشيوعي)الحزبالحزبهذاأنشئالتجديد.حزب

بذاته،مستقلأيكنولمام919عامفيسابقا(التونسي

ارتباطهوكان.الفرنسيالشيوعيالحزبلواءتحتكانبل

شعبيته.علىسمئأثرذاالفرنسىالشيوعيبالحزب

النضالفيالتونسيالشيوعيالحزبمشاركةتكنلم

منالسلبىموقفهبسببقويةتونساستقلالأجلمن

الفرنسى.الشيوعيالحزبمسلكوانتهاجهالأحداث

بعضاتهمتأنبعدام639عامفيالحزبحلجرى

بورقيبةالحبيبالرئيسحياةعلىالاعتداءبمحاولةعناصره

)السابق(السوفييتىالاتحادتفكلثوبعد.ام629عام

قيادةقررت،كثيرةدولفيالشيوعيةالأنظمةوسقوط

تغيير،ام399أبريل23في،التونسيالشيوعيالحزب

التجديد.حزبليصبحالحزباسم

تارفي.،تونس:أيضاانظر

ئرلجزاا

حاليا.الجزائريةالساحةعلىالسياسيةالأحزاب

الساحةفيالعاملةالسياسيةوالتنظجماتالأحزابتشمل

الوطنى،التحريرجبهةللإنقاذ،الإسلاميةالجبهة:الجزائرية

حركة،الإسلاميةالنهضةحزب،الاشتراكيةالقوىجبهة

أجلمنالحركة،الأرسيدي)حماس(،الإسلاميالتجمع
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التجديدحزب،الجزائريالوطنىالحزب،الديمقراطية

الحزب،والتنميةللتضامنالوطنىالحزب،الجزائري

.أخرىصغيرةوأحزابالديمقراطىالاجتماعى

التىالبلديةالانتخاباتفىللإنقاذ.الإسلاميةالجبهة

الإسلاميةالجبهةفازتام،099أهـ،041عامأجريت

توترذلكوتلا،بالانتخاباتمدنىعباسبزعامةللإنقاذ

السياسيةوالأحزابالتياراتمختلفبينالعلاقات

ليتولىأم099ديسمبرفىجديدبنالرئيسواستقالة

وعمدت.مدتهمنتبقىلماالبلادإدارةللرئاسةمجلس

لذلكنتيجةوقام.الانتخاباتتعطلإلىالجزائريةالحكومة

منكانللإنقاذالإسلاميةالجبهةوبينبينهامريرصراع

وكبارالشرطةورجالالجبهةكوادرمنالكثيرمقتلنتائجه

فيالجبهةبزعماءوزجوالمدنيينالحكوميينالموظفين

رجبوفي.مدنيعباسرأسهموعلىالسجون

بوضيافمحمدالمجلسدعاام،299ينايرهـ،أ214

وكان-القدامىالوطنيالتحريرجبهةأعضاءأبرزأحد

اغتيللكنه،الانفراجنحوبالبلادللسير-المغربفىيقيم

الكافىعلياختيرثم.الحكمتوليهمنأشهر7منأقلبعد

نفسها.بالمهمةويقوممحلهليحلأم299أهـ،313

حاولوقد.لهخلفازروالالأ!ناختير،ام499عاموفى

الإنقاذجبهةمعجديدةفئصفحةزروالالرئيس

(م4991)أكتوبرالمسجونينزعماءهاأطلقبأنالإسلامية

الإنقاذوجبهةالحكوميةالسلطةبينالصراعوخف

الإسلامية.

الجزائرفىالحاكمالحزب.الوطنيالتحريرجبهة

.الاستقلالإلىالمجيدةالوطنيةثورتهاخلالقادهاوالذي

التابع"الخاص"التنظيمزعماءأنشأ،أم459مارسففي

فىتعرفكانتالتيالديمقراطيةالحرياتانتصارلحركة

أجلمنالثوريةاللجنة،الجزائريالشعببحزبالسابق

الوطنيينكلشملجمعأجلمن،والعملالوحدة

.والميولالاتجاهاتكلمنالجزائريين

بنمراد،ديدولقبلعيد،بن:الأوائلالثورةزعماءكان

خيضر،بيطاطأحمد،آيت،بوضيافبيلا،بن،مهيدي

إعلانوقررواأم،459صيففىالقاهرةفياجتمعواقد

جبهةتشكيلوإعلاننوفمبرمنالأولفىالمسلحالنضال

التنظيماتجميعذلكبعدوبدأت.الوطنيالتحرير

الجبهة.تلكإلىتنضمالسياسية

مجلصروأنشئ،الجماعيةالقيادةمبدأالجبهةوتبنت

تنفيذ.ولجنةتنسيقولجنةالجزائريةالثورةلقيادةوطنى

تشكيلعنأم579سبتمبر18فىالجبهةأعلنت

برئاسةالقاهرةفيالجزائريةللجمهوريةالمؤقتةالحكومة

أغسطسفيخدةبنيوسفبرئاسةثمعباسفرحات

خمسةمنسياسىمكتبذلكبعدوتشكلأم.619

.بوضيافأحمد،آيت،بيطاطخيضر،بيلا،بنأعضاء:

بيلافلناختلفأنهإلاللجبهةعاماأميناخيضروانتخب

منذللجبهةمؤتمرأولانعقدأنذلكنتيجةوكانت

لها.عاماأمينابيلابنانتخابفيهتقررالاستقلال

عسكريةحركةأطاحت،أمء69يونيو91في

وأصبحبيلا،بنبالرئيسبومدينهواريالعقيدتزعمها

.الثورةمجلعي!رئيسبومدين

عقد،بومدينالرئيسوفاةوبعدام،979مطلعوفى

حضرهالوطنىالتحريرجبهةلحزباستثنائيمؤتمر

بنالشاذليالعقيدترشيحفيهوتقررمندوب)0013

وسار.للحزبعاماأميناوانتخابهللجمهوريةرئيساجديد

خطوطهافيسلفهسياسةعلىجديدبنالشاذلىالرئيس

أحمد؟بيلا،بنانظر:.الحزبيةالتعدديةبابوولجالعامة

حسين.أحمد،آيت،هواري،بومدين

سياسيحزبالديمفراطية.الحرياتانتصارحركة

وحزبالجزائريالشعبلحزبامتدادايعتبرجزائري

أسسهإفريقيا.شمالينجمحزبوبالتالي،الأمةأصدقاء

تنظيمأنقاضعلى،ام469ابريلفىالحاجمصالى

حزببنيجمعتحالفاكانالذيوالحريةالبيانأصدقاء

.عباسفرحاتوحزبالشعب

.الجزائريالبيانأجلمنالديمقراطيالاتحادحزب

مشةفيعباسفرحاتأنشأهجزائريسياسيحزب

كلبالجزائرالفرنسيةالسلطاتقمعتأنبعدام469

صحيفةللحزبوكانت.السياسيةوالمنظماتالأحزاب

.الحزبباسموتنطقالفرنسيةباللغةتصدرالتفاهماسمها

الجزائرفىالفرنسيالحكممساوئيعرضالحزبوكان

الفرنسيينبينوالمعاملةالحقوقفيبالمساواةويطالب

وأالمسلحالكفاحيؤيدالحزبيكنولم.والجزائريين

فرنسا.عنالانفصال

فىالجزائريةالثورةاندلاععندالحزبنشاطتوقف

الثورةإلىعباسفرحاترئيسهوانضم،أم459نوفمبر

.ام569سنةالجزائرية

الهاشمي،خالدالأميرأسسه.الجزائريالإخاءحزب

يكونأنبهأرادوقد.الجزائريعبدالقادرالأميرابنوهو

أهدافهمنوكان.الجزائريينالشبانبرنامجمنتقدماأكثر

التعليموتعميمالجزائريةالمجالص!فىللمسلمينعادلتمثيل

بعضفيالحديديةالسككخطوطوإنشاءالطرقاتوفتجع

الوالىالحزبهذامطالبأغضبتوقد.البعيدةالمناطق

إلىذهبثم،الإسكندريةإلىعائلتهمعحالدالأميرفنفى

المشرقإلىبعدهاونفىالجزائر،إلىالعودةومئمنفرنسا

بعدالحزبأعضاءوانقسم.أم369عامدمشقفيوتوفي
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ذلكومنذالثوريالنضالطريقاختارتفاغلبيته،ذلك

إفريقيانجمحزبعليهاقامالتيالقاعدةأصبحتالحين

.الجزائريالشعبحزبوهو،الشمالية

جزائريسياسيحزب.والحريةالبيانأصدقاءحزب

هذاوكان.الثانيةالعالميةالحربأثناءم4491عامأنشئ

علىالمساواةإطارفىولكنفرنسامعالتعاونيؤيدالحزب

منوكان.الاستعماريةوالسياسةالاستعمارفرنساتنبذأن

السلطاتاعتقلتهالذيعباسفرحاتالحزبأعضاءأهم

وجودهوانتهىالحزبحلثمأم،459سنةالفرنسية

الجزائر.فيذاكباسمه

دمشةالحاجمصاليأسسه.الجزائريالشعبحزب

عامأنشئالذيإفريقياشمالينجمحزبوهو.أم379

معارضتهالحزبهذابهشميزماأهم.باريسفيام269

هذامبادئمهدت.الفرنسيةالسلطاتمعتعاونلأي

عامفياندلعتالتيالجزائريةللثورةالطريقالحزب

الضغوطمنلكثيرأعضاؤهتعرضوقد.أم459

بالجزائر.الفرنسيةالسلطاتمنوالتعذيبوالاضطهاد

الجزائريةالثورةإلىالانضمامالحزبأعضاءمعظموقرر

بالفعل.فيهااندمجواوقد

بمحسين،أحمدآيت؟تاريخالجزائر،:أيضاانظر

.عباس،مدنيبمالأمين،زروال

انلسودا

شعبيسياسيتنظيم.السودانيالاشتراكيالاتحاد

التنطمليكوننميريجعفرالرئيسأعلنهالسودانفي

العاملالشعبقوىفيهتتحالفالذيالشعبيالسياسي

فيالعربىالاشتراكيالاتحادانظر:.الطبقاتجميعمن

المقالة.هذهضمنمصر

السودانيسانوحزبأسسهاحزبيةمنظمة.الأنمايخما

أراضيفيالسودانيةالحكومةلمحاربة،أم269عامالجنهوي

السودانجنوبانفصالتحقيقوراءسعياالسودانجنوب

التياللاتوكاقبيلةلغةفيكلمةوالأنانيا.الأمالوطنعن

السمأو،الثعبانسمومعناهاالسودانجنوبفيتعيش

منه.شفاءلاالذي

الجنوبيينالجنودمنأساساالأنانياحركةتكونت

.أم559عامسودانيةحكومةأولعلىتمردواالذين

يثمكلونكانواالذينالسابقينالجنودأولئكمنورجالها

بسببسجنواالذينمنبعضهموكان.الاستوائية!رقة

التيفترتهمانتهاءبعدسراحهمأطلقثمالتمردذلك

منرجعوبعضهم،عنهمعفوبصدورأوبهاحوكموا

واستتبابالأحوالاستقراربعدالمجاورةالبلادأوالغابة

اللأمن.

الجي!علىعصاباتحربتشنالأنانياكانت

الاستيلاءوحاولت،الجنوبمدنفيوالمدنيينالسوداني

لمولكنها)آنذاك(،الغزالبحرمحافظةعاصمةواوعلى

ذلك.فيتوفق

التيالحركةمعاتفاقإلىالسودانيةالحكومةتوصلت

عنوأعلنأبابا،أديساتفاقيةبموجبالحزبينشاطهاانهي

.ام729مارس21يومليكونالنارإطلاقوقفموعد

بأنهنميريالرئيسأذاع،درمانأمفيكبيراحتفالوفي

بوقفالجنوبفيالسودانىللجيشالتعليماتأصدر

وأعلن،ام729مارس3يومفيوذلكفوراالنارإطلاق

نشاطانتهىوبذلك.الوطنيةالوحدةعيديوماليومذلكأن

التاريخ.ذلكفيالأنانيا

الحركةعلىأطلقاسم.القوميةالإسلاميةالجبهة

الشعبانتفاضةعقبالسودانفيالحديثةالإسلامية

عامنميريجعفرالأسبقالرئيسحكمعلىالسوداني

الفعالياتكللهدعيتجابممؤتمربعدوذلك،أم859

تعدرسميا.الجبهةتاسيستمحيثوالقوميةالإسلامية

الحديثةالإسلاميةللحركةامتداداالقوميةالإسلاميةالجبهة

اسمتحتالخمسينياتأواخرفيبدأتالتيالسودانفى

ثورةعقبالإسلاميالميثاقجبهةثم،المسلمينالإخوان

قطاعاتكافةإشعالهافىاشتركالتىأم469أكتوبر

وأحزابه.السودانيالشعب

القوميةالإسلاميةللجبهةالمركزيالتنطمهيكلتكون

.الشورىهيئة-ب.العامالمؤتمرأ-:التاليةالأجهزةمن

.العامالأميند-.التنفيذيةالقيادةب-

كثيراتكوينهاعندالقوميةالإسلاميةالجبهةطرحت

عقيدةالإسلامسيادةإلىالدعوةمثلالأهدافمن

توجيهاالاقتصادنظامعلىالمجتمعقوامةوتأكيد،وشريعة

أعرافلتطهيروادابهوشعائرهالدينروحوبث،ومراقبة

والأوضاعالسلوكأنماطفيالسيئةالبدعمنالتدين

للشقاقوالاجتماعيةالنفسيةالدواعىولإزالةالاجتماعية

وحملتهالعلممكانةرفعإلىالجبهةدعتكما.والعصبية

العلم.وبسطالثقافةنشروإلىالمجتمعفي

السياسيةالسلطةبولايةتتوسلإنهاالجبهةأدبياتتقول

القوانينوباتخاذ،الختلفةالحكممؤسساتفيوالاششراك

.الأهدافتلكلتنفيذالحكمتدابيروسائروالسياسات

عقبالقوميةالإسلاميةللجبهةالمتعاظمالدوربرز

فىفازتحيثأم،869عامأجريتالتيالانتخابات

منالثالثالحزببذلكوأصبحت،انتخابيةدائرة54

وبرزتالبلاد.فيحزبينأكبربعدالانتخابيةالقوةجث

ودوائر،المثقفيندوائرعلىلمميطرتهاالانتخاباتتلكفى

الانتخابيةالقوةلهذهنتيجةواستطاعت.السودانيةالعاصمة
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والاتحاديالأمةحزبمعائتلافيةحكومةفيالاششراك

بينهما.الائتلاففشلأنبعدالديمقراطى

أهدافهاعلىبالتركيزالقوميةالإسلاميةالجبهةتميزت

ترىلا-طرحهاحعسب-ف!ولذلكبمالاستراتيجية

أهدافهايحققسياسىنظامأيفيالاشتراكفيغضاضة

هذاومنبمالإسلامىللمشروعالتمكينفرصةوتحيح

ائتلاففىودخلتنميريجعفرنظاممعتصالحتالمنطلق

معوتحالفت،الثالثةالديمقراطيةفترةإبانالأحزابمع

علىاستولىالذيالبشيرالفريقبقيادةالإنقاذحكومة

مامعيتوافقالذيالإسلاميلطرحهام989عامالسلصهآ

الجبهةحلرغمأنهفنجدوخارجثا.داخلئالهالجبهةتدعو

فيهمبمن-أعضائهامعظمفإنالأحزابكبقيةرسميا

المشاركةفيانخرطواقد-الترابيعبداللهحسنمؤسسها

الحكم،إدارةخلالمنسواءبفعاليةالبشيرالفريقنظامفي

الترابى،انظر:.والجهاديةوالدعويةالطوعيةبالمهامالقيامأو

عبدالله.حسن

الوسطفىفعالوجودالقوميةالإسلاميةللجبهة

والنقابي،،النسائيالوسطفيوكذلك،والشبابىالطلابي

والإغاثي.الطوعيوالعمل

،السودانجنوبفىنشأتجمشياسي.الجنوبجبهة

تكنلمالتىالسياسيةالجنوبيةالأحزابأكثريضموكان

الإفريقيالوطنىالاتحادحزبأي)سانو(حزبمعتتفق

تدعوالجنوبجبهةوكانت.دينقوليمجناحالسوداني

فيعاماستفتاءإلىتدعوكماالسودانجنوبفصلإلى

السودانيةالأحزابولكن.الانفصالذلكلتحقيقالجنوب

هذهتعارضكانتدينقوليمفرعسانووحزبالشمالية

.الانفصالسياسةأي،السياسة

أحزاببهاقامتالتيالجادةالمحاولةمنوبالرغم

ما659عامالجنوبجبهةمعتفاهمإلىللوصولالشمال

جنوبفيالتمردمشكلةوظلتيتم،لمذلكأنإلا

حتىحلبلاالجنوبمشكلةظلتكما،قائمةالسودان

"أم729مارس21فىالأنانياحركةتوقفعنأعلن

بمأ949الختميةطائفةأسستها.الوطنيةالجبهة

لم"دومنيونالسودانيكونأنفيهاطالبتشعاراتورفعت

الزعماءمنعددعنهاانفصلماسرعانأنهإلاممصر،

اتسمالذيالاشتراكىالجمهوريالحزبوأسواالقبليين

ملكيةلفرضبالعملإياهمتهما،الأمةلحزبالشديدبعدائه

.السودانعلىمهدية

جونيرأسهاحركة.السودانلتحريرالشعبيةالحركة

رئيسأيضافهوللحركةرئاستهإلىوبالإضافة.قرنق

يسمىالعسكريالحركةوجناحالعليا،العسكريةقيادتها

هذهأعضاءومعظم.السودانلتحريرالشعبيالجيش

الأعضاءبعضفيهمأنرغمالعسكريونقادتهاهمالحركة

ضباطأع!حائهابعضبتعيينالحركةقامقوقد.المدنيين

ستاروتحت.والإفريقيةالأوروبيةالأقطاربعضفياتصال

تجمعفإنها،واللاجئينالمتضررينللجنوبيينالمعوناتجمع

تذيعإذاعةوللحركة.البياناتبعضوتذيع،للحركةالعون

أخبارخصوصااليوميةوالأخبار،الحربيةالبياناتمنها

وغيرهمالجنوبييناللاجئينعنالترفيهإلىإضافةانتصاراتها

.النفوسفيالحماسوبث،الهممشحذمعالسكانمن

القتالىنشاطهاالسودانلتحريرالشعبيةالحركةبدأت

عامسبتمبرفىنميريمحمدجعفرالمشيرحكومةضد

الانتقاليالعسكريالحكممحاولاتتفدولم.أم839

مقبولةشمروطهاتكنلمإذمعهاسلاممعاهدةإبرامفي

كماستجرىكانتحرةانتخاباتهناكأنرغملاحد

البلاد.إلىالديمقراطيةستعودكانت

الحركةمعالتوصلالاتحاديالحزبراعىواستطاع

ولكن(،كوكادام)اتفاقيةأم989عاممبدئىاتفاقإلى

وفي.القوميةالإسلاميةالجبهةولاالأمةحزببهيقبللم

فيعسكريانقلابحدث،ام989يونيومنالثلاثين

الفريقالحكموتولىالديمقراطيةبالحكومةأطاحالسودان

عسكرياالموقفيحسمأنيحاولمازالالذيالبشيرعمر

توقيعفرغم.السودانلتحريرالشعبيالجيشقواتمع

عامللسلامالخرطوماتفاقيةالجنوبيةالفصائلبعض

وتفصيلا.جملةرفضهاقرنقجونأنإلاأم،799

الحكومةبينعقدتالتيالمفاوضاتجولاتوتعثرت

الرئيسمثلالأفارقةالقادةبعضتدخلرغموالحركة

جو!.،قرنقانظر:مانديلا.نيلسون

)سانع.الإفريقيالسودانيالوطنيالاتحادحزب

كلمةوترمز،السودانجنوبأحزابمنسياسىحزب

الإنجليزية.باللغةالحزبأسممنالأولىالحروفإلىسانو

.ام589عامالسودانخارجمرةأولالحزبهذاتكون

الشمالبينالفيدرالىالنظامتطبيقإلىيهدفوكان

كالدينالنصرانيالدينباعتباريطالبكانكما،والجنوب

كاللغةالإنجليزيةاللغةواعتبار،الدولةنظرفىالإسلامي

بنظاميناديكانفقد،ذلكإلىوبالإضافةتماما.العربية

شمالفيالذيذلكعنمستقلالجنوبفيمدنيةخدمة

أكثروكان.التعليممجالفيالأمروكذلك،السودان

إلىالحزبوذهب.الجنوبيينالمثقفينمنالحزبأعضاء

الشمالي.الجيشعنمستقلبجيشالمطالبة

جوزيفالخارجفييرأسهكانالحزبتشكلعندما

.العامالسكرتيردينقوليمكانكماأودوهو،

عنالسودانجنوبيفصلأنالحزبهذاحاول

الأممنظمةإلىرسالةام639عامفىفكتب،شماله
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الدوللمنظمةمماثلةرسالةأرسلكما،المعنىبهذاالمتحدة

جمهوريةعنبالاستقلالالسودانلجنوبمطالباالإفريقية

.السودان

لقضيةحلعنيبحثإنمابأنهيزعمالحزبكان

لهكانأنهظهرولكن،السلميةبالطرقالسودانجنوب

تثيركانتالتيالأنانياحركةهوبعدفيماعسكريجناح

أمكنحتىالسودانجنوبفىدمويةعصاباتحرب

وليم.،دينقانظر:.تفاهمإلىالأمرآخرمعهاالتوصل

جنوبفينشأسياسىحزبالأحرار.حرب

لوكي،بنجامينيرأسهوكانأم،549عامالسودان

ديوبوثكانكما،للرئيسنائبابيساماوستانسلاوس

فرععنمسؤولأسولعبدالرحمنوكانعاما.سكرتيرا

السياسيالحزبهوالأحرارحزبوظلجوبا.فيالحزب

أهدافهأهمأنأعلنقدوكان.العسودانجنوبفىالوحيد

علاقاتهووطد.والجنوبالشمالبنفيدراليحكمإقامة

أساسعلىالاتحاديالوطنيوالحزبالامةبحزب

استقلالإعلانعلىمعهماووافق.هدفهعلىموافقتهما

علىعاماستفتاءإجراءمنبدلآالبرلمانداخلمنالسودان

.للجنوبالفيدراليالمطلبفيالنظرعلىالحزبانيوافقأن

بوضعقراراالبرلمانأصدر،أم559ديسمبر91وفي

والجنوبالشمالبينالفيدراليالاتحادلمطلبكافاعتبار

حزبوكان.السوداناستقلالأعلنأنبعدوذلك

مقدمتهاوفيالكبيرةالشماليةالأحزابمعيتعاونالأحرار

وتشكيلالمناسباتجميعفيوالأمةالاتحاديالوطني

.الوزارات

الأحزاببقيةمعالحزبحلأم،589نوفمبروفي

الفريقتسلمبعدوذلكوالجنوبالشمالفىالسياسية

حكمتحتوقعتحيثالبلادفيالحكمعبودإبراهيم

إبراهيم.عبود،انظر:.م4691عامأكتوبرحتيعسكري

وكانأم459عامالمسودانفىنشأ.الامةحزب

للسودانيين.السودانيكونوأنالصودانباستقلاليطالب

ونشأمصر.معالوحدةعلىيوافقلاأنهيعنيهذاوكان

عبدالرحمنالسيدأتباعوهمالأنصاربقاعدةالحزبهذا

لواءرفعقدالكبيرالمهديوكان.المهديأحمدمحمدابن

التاسئالقرنمنالثمانينياتفىالمصريالحكمعلىالثورة

الجنرالبمساعدةالمصريالحكممنالعسودانوفصلعشر،

يناديكانالأمةحزبأنومع.البريطانىغوردون

معالوديالتفاهمإلىميالأكانأنهإلا،بالاستقلال

.السودانشؤونأمرتديركانتالتيوإدارتهمالبريطانيين

ورغم،السودانفيجرتانتخاباتأولالحزبدخل

البرلمانيةالمقاعدمنيكعسبلمأنهإلا،العدديةكثرته

فازإذ،لقياداتهكبيرةأملخيبةوكانت،عددهمايوازي

عددوكان.البرلمانمقاعدبأغلبيةالاتحاديالوطنيالحزب

22،الأمةحزبمقاعدكانتبينمامقعدا51مقاعده

النيل.واديلوحدةالسودانيالشعبميلذلكعكسوقد

مجرياتعلىأثرتذلكبعدمصرفىالأحداثلكن

نجيبمحمداللواءاعفىعندماخاصةالسودانفيالأمور

.الثورةولمجلسمصرلجمهوريةكرئيسمنصبهمن

الوطنيالحزبمعيتفقأنالأمةحزبواستطاع

،البرلماندأخلمنالسوداناستقلالإعلانعلىألاتحادي

وهكذاومصر،بريطانياالثنائيالحكمدولتابذلكوقبلت

إليه.يصبوكانماالأمةحزبحقق

الصديقابنهتولىالمهديعبدالرحمنالسيدوفاةبعد

حكممعصراعفيودخل،الأمةحزبزعامةالمهدي

يدعوالصديقالسيدوكان.العسكريعبودإبراهيمالفريق

الأنصارجموعبينالعلاقاتوساءت.الديمقراطيةلعودة

السيدتوفى،الصراعذلكظلوفي.العسكريوالحكم

منفترةبعدولكن.الحكمفىعبودواستمرالصديق

عبودحكمضدقويةبانتفاضةبأجمعهالسودانقامالوقت

الفريقفاضطر،ضدهواحدرجلوقفةالشعبووقف

يظلأنعلىالعسكريحكمهإنهاءإلىعبودإبراهيم

للحكومةاستقالتهقدمماسرعانولكن.للدولةرئيسا

،المهدي،عبدالرحمنالسيد،المهديانظر:.المدنية

.لصادقا

زعامةالهاديأخوهتولىالمهديالصديقوفاةبعد

نميريجعفرالعقيدقامحتىكذلكبقيوقد.الأمةحزب

.ام969مايوفيالضباطبعضمععسكريبانقلاب

ضدهمدنئاتمرداوقادالحكمذلكالهاديالإماموعارض

السودانيالجيشولكنأبا.جزيرةمنانطلقالخرطومفي

ثموالصوارب!القنابلمنبوابلوأنصارهالهاديأمطر

وأصبحت.حتفهلاقىحيثالأثيوبيةالحدودإلىطورد

خلفوقد.نميريونظامالأمةحزببينواسعةالأزمة

الصديقبنالصادقأخيهابنالحزبزعامةفىالهادي

.نميريحكمنهايةحتىالجانبينبينالتوتروامشمر،المهدي

ولجوئهأم869عامنميريجعفرحكومةسقوطبعد

السياسيةالحزبزعامةالمهديالصادقتولىمصر،إلى

المشيراستقالةبعدللوزراءرئيساوأصبح،والروحية

حتىالمنصبذلكفىواستمر،الذهبسوارعبدالرحمن

.أم989يونيو03فيالبشيرعمرالعقيدانقلاببهأطاح

نأكماالبشير،حكميعارضالمهديالصادقومايزال

بعدخاصةأشدهعلىمازالالحكومةوبينبينهالتوتر

،ام699ديسمبر11فيخفيةالسودانمنخروجه

السودانيةللمعارضةهناكوانضمأسمرةإلىوصلحيث

تاريخ.،السودانانظر:.الحارجفي
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لتأليدتكونحزب.الاشتراكيالجمهوريالحزب

مساوئاليكونوذأسكالسودانفيالبريطانيةالإدارةمن

طردمحاولةإلىفعلاعمدماإذاالاستقلاليالأمةلحزب

زعماءمنيتكونالحزبهذاوكاد.السودانمنالإنجليز

يعارضرأنأهدافهمنوكانالعشائر.وزعماءالقبائل

معبالوحدةيناديكانالذياللاتحاديالوطنيالحزب

البرلمانيةالانتخاباتفيالحزهـأخفقهذاأنغيرمصر.

يستطعولمأم153عامالسودانفيمرةأولعقدتالتي

تلكفيفشلهومنذ.الكافيةالمقاعدعلىالحصول

السيا!عيةالساحةشىوجودلهيعدلمالانتخابات

السودانية.

خلالالحزبهذانشأ.السودانىالشيوعيالحزب

نشاطهوبدأأم(،1459)939الثانيةالعالميةالحرب

السودانيالشيوعيالحزبيعملولم.أم469عامالفعلي

للاستعمار.المعاديةالجبهةستارتحتيعملكانبلباسمه

تماشتيالبريطانيةالمصريةالاتفاقيةالجبهةقاطعتوقد

والحكومةنجيبمحمداللواءطريهتعنإليهاالتوصل

،أم539عامانتخاباتفياشتركتولكنها،البريطانية

الخريجينمقاعدمنواحدامقعداونالتالاستقلالقبيل

زروت.الطاهرحسنأسهانتخب،الخمسة

الخليفةسرالختماألفهاالتيأ!يئاتواالأحزابوزارةفي

عنالمقاعدمنبعددالشيوعيالحزبفاز،أم649سنة

.والاتحاداتالهيئاتتمتيلطريق

وقف،أم969مايوفينميريجعفرانقلابوفي

نأنميريلبثماولكن،الانقلابوراءالأمرأولالحزب

لقيادةالأعلىالمجلسفىكانواالذينالثلاثةممثليهطرد

الله.حمدوفاروقالعطاوهاشمالنورباب!صوهمالثورة

الرائدنظمهبانقلابنميريعلىالضباطهؤلاءردوقد

لقيوقد.الخرطومفيالحكمعلىوا!حتولىالعطاهاشم

بعضبعدهاعملتأيامثلاثةلمدةالحكمفيال!نقلاليون

عليهأعضاءاعلىومصرليبياخاصة،المجاورةالعربيةالدول

أسملطة.اإلىوإعادتهنميريسراخوإطلات

بإعدامأحكامهاأصدرتميدانيةمحاكمنميريأقام

سكرتيرمحجوبعبدالخالقبهموألحقت،الثلاثةالضباط

اتحادالشئرئيسأحمدأصشفيعواالشيوعيالحزبعام

ضباطوبعض!قرنقوجوزيفالسودانيةالعمالنقابات

السجونفيالاخرينالأعضاءامنكثيراوأودعت.الجيعق

محيري،انظر:.السودانيالشيوعيالحزبضعفوبدلك

جعفر.

منإليهيصيمبوماتحقيقذلكبعدالحزبيستطعلم

فيأكثرموقفهوضعف!.السودالىفيالسلطةتسلما

أصسوفييتياالاتحادانهياربعدخاصةالأخيرةالسنوات

موجودينأعضائهبعضومازال.ام199عام)سابقا(

.السودانخارجالمعارضةفىالان

جيلمنمجموعةانفصلتأم،499أكتوبروفي

أعقابفىوذلكالسودانيالشيوعىالحزبفيالشباب

التيالتغييراتإجراءالحزبفيالشيوخجيلرفض

الاتحادانهياروخاصةالجديدةالدوليةالظروففرضتها

السوفييتي.

السودانفىأسرحزب.الاتحاديالوطنىالحزب

إقامةأهدافهأهموكانتأولا،الأشقاءباسماام439عام

وا!شمرمصر.معاتحادفيسودانيةديمقراطيةحكومة

إلىفارتحلتبمصر.يوليوثورةقيامحتىال!!عمبهذاالحزب

نجيبمحمداللواءلمقابلةالاتحاديةالأحزابكل!اك

الاتحاديالوطنيالحزبفىشتاتهاجمعا!متطاعالذي

هذاقيامكانوهكذا.الأزهريإسماعيلالرئيسبرئاسة

وإخراجمصر،معبالوحدةيناديكانالذيالحزب

.السودانمنال!نجليز

راعيالميرغنيعلىاسميدالدينىالزعيمالحزبهذاأيد

السودانشرقفيكثيرونأتباعلهكانالذيالختميةطائفة

كانالذيالأمةلحزبنذاالحزبووقف.ووسطهوشماله

.المهديعبدالرحمنالسيدالإماميرعاه

مدنأغلبفيأيضماقوياالاتحاديالوطنيالحزبكان

فيالثورةحكومةمنقوياتأييدايجدكانكما،السودان

الجنوبمقاعدمنعددكسبالحزبامشطاعوقدمصر.

أعضاءعددذلكفىيفوقجعلهمماحزبهشيلأعضاء

الأمة.حزب

سودانيةحكومةأولالاتحاديالوطنيالحزبأقام

عنالحكلإلىوصلتالأزهريإسماعيلبرئاسةمستقلة

رئيسبينخلافحدثولكن.ديمقراطيةانتخالاتطريق

سنةفيالميرغنيعليالسيدوهوالحزبوراعيالحكومة

عنالثقةحجبمع!البرلمانيةالأغلبيةفصوتت،أم549

ونجحعادالازهريأنإل!.حكومتهفاسقطت،ال!زهري

بالصوتخسرهاالتيالوزارةلرئاسةوعادواحدبصوت

حذرفىمعايتعاملانالزعيمانكان،الحينذلكومنذ

السيدالاتحاديالوطنىالحزبراعيائشلفثموقيجص!.

المهديعبدالرحمنالسيدالأمةحزبوراعيالميرغنيعلي

أسقطاوبالفعل.الأزهريلإسماعيلالإطاحةعلى

الأميرلايبرئاسةجديدةحكومةوانتخبت،حكومته

منالأزهريوأخرج،الأمةحزبسكرتيرخلي!!عبدالله

.الوزارة

للوزراءرئيساخليلعبداللهكان،أم589عامفي

البلادأنأعلنالذيعبودإبراهيمللفريقالحكمفسلم
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الحكمهذاوعارض.العسكريحكمهتحتأضحت

أيضاعارضهكما،الأزهريبقيادةالاتحاديالوطنيالحزب

إلىخليلوعبداللهالأزهريمنكلفارسل.الأمةحزب

الحكمضدثائراالسودانيالشعبفهب،بعيدةسجون

عبود.بالفريقوأطيحالعسكري

الأحزابمنحكومةمظلةتحتانتخاباتعقدت

جعلتبأغلبيةالاتحاديالوطنىالحزبوفاز،والهيئات

الأمةحزبومن،السيادةلمجلسرئيساالأزهريمن

ولكن.محجوبأحمدمحمدفيممثلاللوزراءرئيسا

العقيدبقيادةالضباطبعضقامام،969مايو25فى

بالحكمأطاحعسكريبانقلابنميريمحمدجعفر

لبثماثم،السجونفيوغيرهالأزهريووضعالمدني

السجن.رهينوهوالأزهريإلممماعيلالرئيستوفيأن

قويةالدأخليةالاتحاديالوطنيالحزبمقاومةتكنولم

السودانخارجالمعارضةوكانت.العسكريللحكم

،الهنديانظر:.الهنديحسينالشريفزعيمهبقيادة

حسين.الشريف

اتحدأم،859عامنميريبجعفرالإطاحةبعد

منفئةيمثلمايزالالذيالديمقراطىالاتحاديالحزب

تحتهؤلاءوظلالبشير.عمرالفريقلحكومةالمعارضين

الميرغنيعثمانمحمدالمسيدالختميةطائفةزعيمرعاية

يعملونالبلادخارج،الهنديالعابدينزينوالشريف

الشريفأما.السودانفيالحاليالحكمنظامإنهاءعلى

لحكومةمؤيداأم(9)79للسودانعادفقدالعابدينزين

المؤتمرلرئيسنائباعينإذأجهزتها،فىومشاركاالإنقاذ

منبدءاالمؤتمرترأسالذيالبشيرللفريقنائباأي،الوطني

.م8991فبراير

فيبورتسودانمدينةفىالمؤتمرهذاعقد.البجةمؤتمر

طهالدكتوربرئاسةام589أكتوبراواأو.9أيام

الحزبيةالحكوماتعلىضغطكوسيلةوذلكبليةعثمان

شرقسكانهموالبجة.بقضاياهمللاهتمامالسودانفي

برلمانيينأعضاءالمؤتمررايةتحتينضويوكان.العسودان

منالهدفوكان.السودانيةالسياسيةالأحزابكافةمن

عامةللمواطنينالبجةعليهاالتيالحالةتوضيحالمؤتمرذلك

الاتحاديالوطنيالحزبوخاصةالحزبيينوللسياسيين

مطالبهميوضحواأنالمؤتمرونواستطاع.الأمةوحزب

الأقاليمببقيةواللحاقالشرقيالسودانلرفعةالعادلة

ظهرماأهموكانواقتصاديا.وصحئاوتعليميااجتماعيا

فيوتنميةتطورمنشبمءكليتمأنتريدأنهاالحركةفي

لهمشتاتاالحزبيةفيانيرونوكانواالموحد.السودانإطار

يقدمأنمعهيستيممنصبفىوضعمنفيهميكنلمإذ

مسؤولآ.بوصفهللمنطقةشيئا

المؤتمردعوةمعوالحكومةالكبيرةالأحزابوتجاوبت

الوزراءمجلسرئيسخليلعبداللهالسيدالمؤتمروحضرلها

(.الاتحادي)الوطنيالمعارضةمنالسيدنصرالدينوالسيد

العاجلةمطالبهمنأيايحققأنيستط!علمالمؤتمرولكن

نوفمبر71فيقامعبودإبراهيمالفريقانقلابلأن

شرقوغرقالمؤتمر،نشاطاتبذلكوانتهتام589

المتعاقبة.الحكوماتدوامةفىذلكبعدالسودان

مثلالنائيةالسودانيةالأقاليمبقيةالبجةمؤتمرأيقظربما

ضغطجماعاتوأقاموادارفور،وأبنماءالنوبةجبال

البجة.مؤتمرمثلعامامؤتمرايقيموالمولكنهم

بينالشعورازديادإلىالإقليميةالحركاتهذهأدت

فيالتفكيرإلىالعهودمختلففيالسودانيينالمسؤولين

فيدرالي-نظام-أقاليمإلىالسودانتقسيمإلىاللجوء

مناطقهم.فيالحكممسؤولياتبعضإقليمكلأبناءيتولى

السيدكانعندماوضعتقدالخطةهذهوكانت

ولكن،المحليةللحكوماتوزيراطهعليعبدالرحمن

دونحالتالديمقراطىالحكمفيالاضطراباتظروف

عهدفيالتنفيذإلىطريقهاوجدتالتيالفكرةتطبيق

عشرستةقرابةامتدالذينميريمحمدجعفرالرئيسحكم

عاما.

يايهمور

فيألمس!حزبآخر.الديمقراطيالعربيايرتحافى

العاموأمينهعثمانغسانبرئاسةام499عامسوريا

.الملاحنبيلالمساعد

الجبهةهذهتضمسوريا.فيالتقدميةالوطنيةالجبهة

الحاكمالاشمتراكيالعربىالبعثحزبقيادةتحت

الاتحاد،السوريالشيوعيالحزب:السياسيةالأحزاب

حركة،الاشتراكيينالوحدويينمنظمة،العربيالاشتراكي

فيالتقدميةالوطنيةالجبهةورئيس.العربالاشتراكيين

البعثلحزبالعامالأمينوهوالجمهوريةرئيسهوسوريا

مركزيةقيادةمنالجبهةهرميةوتتكون.الاشتراكيالعربي

كلعن2والحاكمالحزبمن)9عضؤا17منمؤلفة

أنحاءكلتشملولجانومكاتبإقليميةوقيادات(تنظيم

القطر.

أقيمسياسيحزبأولكان.السوريالاتحادحزب

ام(.9-18ا19)4الأولىالعالميةالحرببعدسوريافي

الحزبهذاتمثلأشخاصلممبعةمنمؤلفةلجنةقامت

سورياحدودفيهتحددالبريطانيالحربيةوزيرإلىبالكتابة

العظمرفيقالسوريينمنيضمالحزبهذاوكان.المستقلة

يطالبأنهالحزبهذاوأعلنوغيرهما.الشهبندروالدكتور

العقبةإلىشمالأطوروسمنحدودهاسوريةدولةبقيام
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الأبيضالبحرإلىشرقاوالصحراءالفراتومنيجنوبا،

غربا.المتوسط

سعيدأنشأهسوريسياسيحزبالأحرار.حزب

بابيلنصوحمعهوكان،ام449سنةسوريافيحيدر

نفوذلمعارضةخصيصاأقيمقدالحزبهذاوكان.وآخرون

بدإذطويلايدمولمالتجار.وعائلاتالأرضملاككبار

.العيونعنغابثمصفوفهفيالانقسام

ما919فبرايرفىنشأ.السوريالاستقلالحزب

مظوهاكانالذيالتقدموحزبالفتاةالعربيةجمعيةمن

البرلماني.

نشأعربياسياسياحزباكان.العربيالاستقلالحزب

عندما،الأولىالعالميةالحرببعدأم919سنةدمشقفي

.هناكحكومتهالهاشمىالحسينبنفيصلالأميرأقام

لهاكانالتىالفتاةالعربيةجمعيةمنالحزبهذاوانبثق

العالميةالحربخلالالعربيةالثورةأثناءفىبارزدور

واحتلالهمدمشقالفرنسييندخولبعدولكن.الأولى

الحزبلهذايعدلم،فيصلالأميرحكومةوإسقاطسوريا

العربي.العالمفىسياسىنفوذأي

.الحزبهذاأهدافمنواحدةالعربيهالقوميةكانت

عضؤا05عددهمبلغالعربالزعماءمننخبةواجتمعت

عونيبمنزلبالقدسإسلاميمؤتمرفىام319سنةفي

البلادإن-ا:بنودهأهممنميثاقاووضعواعبدالهادي

أنواعمنعليهايطرأماوكلتتجزألاتامةوحدةالعربية

فىالجهودتوجه2-بهتعترفولا،الأمةتقرهلاالتجزئة

استقلالهاهيواحدةجهةإلىالعربيةالأقطارمنقطركل

الاقتصارإلىترمىفكرةكلومقاومة،موحدةكاملةالتام

كانلما3-والإقليميةالمحليةللسياساتالعملعلى

معالتنافيكليتنافىوصيغهأشكالهبجميعالاستعمار

العربيةالأمةفإن،العظمىوغاياتهاالعربيةالأمةكرامة

قواها.بكلوتقاومهترفضه

منأعضائهامعظملجنةالاجتماعذلكفيواختيرت

الزركليوخيرالدينعبدالهاديعونيمنهمالفلسطينيين

نأاللجنةمنالمطلوبوكان.وآخرونالخضراوصبحي

عربىمؤتمرلحضورالعربيةالأقطارسائرمنمندوبينتدعو

أقطاركافةفيالشعبيالمستوىعلىالميثاقلتنفيذموسع

بعضتقيمأنالحركةهذهواستطاعت.العربيالعالم

الزركلي،انظر:.والعراقوسوريافلسطينفىلهاالفروع

الدين.خير

عفلقميشيلألسسه.الاشتراكىالعربيالبعثحزب

وزكيالسيدوجلالالبيطارالدينصلاحإليهوانضم

الحزبولكن.ام249سنةتنظيمشكلوأخذالأرسوزي

وتنظجمنضالىعملىبشكلوانطلقرسميبشكلتألس!

ميشيل،،عفلقانظر:.ام479أبريلفىكاملحزبي

الدين.عحلاحالبيطار،

الأمر،بادئالعربيالبعثاسمالحزبحملوقد

أكرمبرئاسةالعربيالاشتراكيالحزبإليهانضمأنوبعد

الاشتراكي.العربيالبعثحزباسمهأصبحالحوراني

والحريةالعربيةالوحدةشعاريطرحالحزبوكان

صورهبشتىالاستعمارضدبالنضالوينادي،والاشتراكية

قوميحزبأدبياتهتقولكماالبعثوحزب.وأشكاله

وحيثماالمهجروفيالعربيالوطنفيفروعلهتأسست

.العربوجد

البعثحزبتاريخخلالكثيرةانشقاقاتحصلتوقد

الأردنفيالريماويعبداللهمنبدءاالاشتراكىالعربي

نأعلى.الحورانيأكرمفصلثملبنانفىالشميطليومحمد

انقسمحيثام639عامللحزبحدثانشقاقأعظم

باليمينيسمينصفتقريبا،متساولننقسمينإلىالحزب

سمىونصفالعراقومركزهللحزبالأوائلالمؤسسينيضم

ردأمينالسعديصالحعليقادهامجموعةوضمباليساري

.العراقفىالقطريةالقيادة

فيحدثفقدخطورةوالأكثرالأخيرالانشقاقأما

العسكريينمنمجموعةقامتعندماام669فبراير23

القيادةضدعسكريبانقلابجديدصلاحاللواءبقيادة

قطرقيادةتؤيدولمأعضاءها.واعتقلوادمشقفىالقومية

سياسييننظامينوجوديفسرمما،الانقلابذلكالعراق

فىأحدهماالعربيالوطنفيالبعثحزبباسميحكمان

بغداد.فيوالاخردمشق

التيالحكوماتفيفاعلدورالبعثلحزبوكان

ومنذ.أم469عامالاستقلالبعدسورياعلىطرأت

الحكوماتفىالأكبرالدوركان،اليومإلىام!63مارس

صلاححكومةوخاصةالبعثلحزبالمتعاقبةالسورية

-أ)639الحافظأمينأم(،)639البيطارالدين

حيثام(079-1)669الأتاسينورالدينأم(،669

أميناعملالذيجديدصلاخمنكلالفترةهذهفيبرز

وزيراعملالذيالأسدوحافظالقطريةللقيادةعافا

السوريةالعربيةالجمهوريةأصئرئيسثم،للدفاع

الأسد،بمالدينصلاحالبيطار،انظر:(.أم-079)

حافظ.

أنطوانأسسه.الاجتماعيالقوميالسوريالحزب

الأمريكيةالجامعةفيالألمانيةاللغةيدرسكانالذيسعادة

هذاوشكل.ام329نوفمبر61فيوذلكببيروت

الطيعيةسورياإقليمليشملإقليمىأساسعلىالحزب

جزيرةهيونجمتهالخصيببالهلاليوصفكانالذي

الإقليم.ذلكمنجزءاالجزيرةاعتبرتإذ،قبرص
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الدولة،عنالدينفصلعلىالحزبمبادئركزت

كافةالأمبينمكانتهالتتبوأوقوميتهاسوريانهضةوإحياء

وإنشاءمواطنيها،مصالحترعىقويةمستقلةدولةوإقامة

.الأخرىالعربيةالدولبقيةمععربيةقوميةجبهة

تعلمفلم،سريةبطريقةالقوميالسوريالحزبأقيم

نوفمبر61فيإلاالفرنسيالانتدابسلطاتبقيامه

فيووضعسعادةأنطوانرئيسهاعتقلحيث،أم359

.الأمنشوءكتابهآلفالسجنوفيأشهر.لعدةالسجن

الحزبانتشر،العشرينالقرنمنالثلاثينياتوخلال

سلطاتلهوانبرت.ولبنانسوريافيالسوريالقومي

مرتين،مؤسسهعلىالقبضوألقتالفرنسىالانتداب

الجنوبية،أمريكاإلىالثالثةالمرةفىالفرارمنتمكنولكنه

.أم479عامحتىالأرجنتينفيبقيحيث

بيروتإلىالثانيةالعالميةالحرببعدسعادةانطوانعاد

لامستقلةدولةأصبحقدلبنانأنووجدأم،479عام

وعندما.حزبهلهايخططكانالتيسورياإلىتنتمي

جمعفيخطاباألقى،عودتهلدىبيروتفىاممتقبل

اللبنانيةالسلطاتفأصدرت،لبنانانعزالفيهرفضحاشد

تهدأريثماشهورلعدةفاختفى،توقيفمذكرةبحقه

واللبنانية.السوريةالمناطقفىيطوفأخذثم،الأحوال

اللبنانيالكتائبحزبوبينبينهسيامسيةمواجهةوحدثت

هجومعلىوردا.آنذاكاللبنانيةالسلطةتدعمهكانالذي

قامالجديد،الجيلالحزبجريدةعلىالكتائبحزب

فىالشرطةمراكزبعضبمهاجمةسعادةأنطوانأنصار

حسنيألقىوهناكسوريا.إلىنفسهسعادةولجأ،لبنان

سارعتالتياللبنانيةللسلطاتوسلمهعليهالقبضالزعيم

.ام949يوليو8فيباعدامه

فسار.جديدةمرحلةالحزبدخل،سعادةإعدامبعد

لحركةمضادسياسيخطفىالخمسينياتفترةخلال

العربىالبعثحزبفيالمتمثلةالصاعدةالعربيةالقومية

أعضاءأحدعمدوقد.الناصريةوالحركةالاشتراكي

عدنانبقتلعبدالمسيحجورجرئيسهمنأمربتنفيذالحزب

أبريلفيوذلكدمشقفى(البعثي)الضابطالمالكي

بحقملاحقاتسلسلةبداتالفوروعلى.أم559

إلىقيادتهفلجأتسوريةفينشاطهوحظرالحزبأعضاء

فيحدثلمانتيجةانشقاقذلكبعدحدثثم.بيروت

أسدقادحينفيمجموعةعبدالمسيحجورجوقاددمشق

.أخرىمجموعة،الحزبصفوفإلىأعيدالذيالأشقر،

أنطوانوكان،اللبنانىبالواقعيناديالأشقرأسدكان

الحزبالأشقرأسدقادوقد.ذلكبسببعزلهقدسعادة

مواقفأثرتوقد.ام589وانتفاضةالناصريةمواجهةفي

عنلابتعادهنتيجةوانتشارهنموهعلىهذهالحزب

بعضيعتقدكما-ولوقوفه،لمؤسسهالنظريةالمنطلقات

الاستعماريةوالخططاتبغدادحلفجانبإلى-الباحثين

الخططات.تلكمعالمتعاونةوالقوى

أواخرفيالحزبلوضعترميممحاولاتجرت

الحزبنفذأنبعدتوقفتالمحاولاتهذهلكنالخمسينيات

واعتقلتام،619العامفيوذلكلبنانفيفاشلأانقلابا

.أم689عامحتىامتدتلفترةقياداتهمعظم

تاريخفيجديدةمرحلةبدأتام،969عاموبعد

مؤتمربعدوذلك،الاجتماعيالقومىالسوريالحزب

بعدالحزبعقدهالذي،ام969مارسفى،ملكارت

خطالمؤتمرفيبرزوقد.لبنانفيقياداتهعنالإفراج

اليمينيةالممارساتحازمبشكلأدانجديدسياسي

إلىواضحةإشارةذلك)وفى،الرجعيةمعوالتعاون

الحزبقياداتبينوالتعاون(لبنانفيأم589أحداث

الرجعيةالقوىوبينالخمسينياتفيالمتلاحقة

وشددالمؤتمر.مداولاتفيدارماحسبوالاستعمارية

نأوعلى،الحزبيساريةعلىالجديدالسياسيالخطقادة

للحزبالنظريةالمنطلقاتأناعتبركما،اشتراكيةمنطلقاته

إلىأدتقدعواملعدةوكانت.للعروبةمضادةليست

علىذلكوأثرالفلسطينيةالمقاومةنمومنهاالتيارهذانشوء

مرحلةخلالللحزبالفاشملةوالمسيرة،العربيةالشعوب

مأ679يونيووهزيمة،اليمينيةالقوىجانبإلىوقوفه

منوبالرغم.الشعبيةوالتنظيماتالقوىكافةعلىوأثرها

داخلاليمينيالتياربينجديدةمواجهةحدثتفقدذلك

هذا)قادالسابقةمسيرتهفيالحزبإبقاءيريدالذيالحزب

الذياليساريوالتيار(المحايريوعصامالأشقرأسدالتيار

عنيفةالمواجهةواستمرت.سعادةعبداللهالدكتورقاده

خروجتمأنإلىالجديدالسياسىالخطانتهاجحول

الوطنيةالحركةإطارفيالعملورفضهااليمينيةالمجموعة

اللبنانية.

التزمفقدرعدإنعامقادهالذياليعساريالتيارأما

السابقملكارتمؤتمرأعلنهاالتيوالتوصياتبالمقررأت

المقاومةحركةمعجنبإلىجنباالمعاركوخاض،ذكره

أمليشياتامواجهةفياللبنانيةالوطنيةوالحركةالفلسطينية

الأهليةالحربفترةطوالوذلكاللبنانيوالجيشاليمينية

اللبنانية.

بكداش!خالدانضماممنذ.السوريالشيوعيالحزب

الشيوعىالحزبسياسةمنالتقربفيأخذ،للحزب

الفرنسيوالانتدابالحزببينالمهادنةوبدأت،الفرنسي

فيحكومتهبناةأحدالفرنسيالشيوعيالحزبكانالذي

الفاشيةمواجهةبوجوبيناديالحزبوأخذ.باريس

الاتحادتهددانكانتااللتينالألمانيةوالنازيةالإيطالية
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لمصلحةقدراتهالشيوعيالحزبلحمخروهكذا.السوفييتي

منفرنسافعلتهماعلىيعترضولمالسوفييتيالاتحاد

سبيلفيتركيالصالحالإسكندرونةقطاععنالتنازل

النازيالمحوركتلةإلىتنضمتركهاوعدمصداقتها،كسب

الشيوعىالحزبوكان.ام379عاممطلعفيالفاشي

سياسةمنإليهيصدرما،جديةوبكل،يدعمالسوري

موسكو.فيالكومنترن

السوريالشيوعيالحزبأعضاءبينالحلافاتكثرت

والقسمب!سدالقخالدبقيادةقسم:قسمينإلىانقسمالذي

نأإلاالسوفييتيألاتحادتدخلورغم.لهمضادالآخر

تنجح.أ-االصدعرأبمحاولات

مقاعدمسبعةبكداشلجناحكانأم،979سنةوفى

الحكومة.فيووزيرانالشعبمجلسفي

الحزبهذاجاء.اللبنانىالسوريالشيوعيالحزب

فىوالسوريوناللبنانيونالشيوعيونعقدهاجتماعنتيجة

حزبإقامةالاجتماعذلكفيوقرروا،أم429نوفمبر

إصدارقررواكما،اللبنانىالشعبحزبباسمشيوعي

الإنسانية.اسمتحتالحزبباسمناطقةصحيفة

عمبةالحزبإلىانضمقلائلأشهرمروروبعد

مأ029عامفىأنشئتأنسبقالتيالأرمنيةسبارتاكوس

المندمجالحزبوانتخب.مادويانأرتينمؤسسهاوكان

كانأعضاءخمسةمنمكونةمركزيةلجنةم2591سنة

جاكوباسمهروسيامنهاجرروسييهوديبينهممن

تيبر.

عاممنذالكبرىالسوريةالثورةالشيوعيالحزبأيد

يهربكانكما،وتحريضيةإعلاميةجهوداوبذلام259

الشيوعيالحزبوبمساعدةتركياعبرسورياإلىالأسلحة

ونفتالحزبأعضاءالفرنسيةالسلطاتفطاردت.التركي

أغلبهم.

عامأمينبكدالقأصئخالد،ام339عاموفى

وقتاقضىحيثقبلمنموسكوإلىسافرقدوكانالحزب

الماركسية.اللينينيةالشيوعيةدرأسةفي

52فيالحزبهذاشكل.السوريالوطنيالحزب

الأشرافمنعددالحزبهذأفيوكان.أم029يناير

الحزبهذاوكان.العربوجهاءمنوكثيرالحجازيين

القومية.بالنزعةيتميز

ظهرالذيالعاموهو،ام279عامبينماالفترةوفي

الكفاحبلغحيث،أم359وعام،الكتلةحزبفيه

حزبا25إلىوصلتأحزابعدةظهرت،ذروتهالوطني

العظم،حقيبرئاسةالإصلاححزبأهمها:ممياسيا

والحزب،محاسنسعيدبرئاسةالوطنيالاتحادوحزب

وحزب،السابقينالسمكريينمنأعضائهومعظمالملكي

درجةعلىالانتخابإلىيدعوكانالذيالملكيالأمة

وحزب،الدستوريالحروالحزب،الملكيةوالرابطة،واحدة

والحزب،العامالوطنيوالاتحاد،المتحدةوالجبهة،الائتلاف

وعصبة،القوميالسوريوالحزب،السوريالشيوعي

القومي.العمل

الأحزابهذهمعظمتلاشت،الثانيةالعالميةالحرببعد

والحزب،السوريالشيوعيالحزبمثلأحزابوقويت

الكتلةوحزب،القوميالعملوعصبة،السوريالقومي

الوطنية.

ماللصوا

رأسعلىتقفوهي.الصوماليةالإنقاذجبهة

يوسفعبداللهالعقيدالعاموأمينها.الصوماليةالمعارضة

مرحلةبدأتالجبهةبأنأم819مارسفيصرحالذي

فيبريمميادمحمدنظامضدالمسلحةالثورةتفجير

الصوماليالجيشمنكبيرةمجموعاتوأن،الصومال

الجبهة.معسكراتإلىتدفقتالخفيفةأسلحتهاومعها

عبدالرحمنمؤسسها.ا!وطلمجهالوطنيةالحرك!

شماليانفصالام199مايو18فيأعلنت.عليأحمد

سيادةذاتمستقلةدولةالبلادأنحاءبقيةعنالصومال

وعاصمتهاالصومالأرضجمهوريةتسميتهوقررت

جيبوتيمؤتمرقراراتالحركةرفضتوقدهرجيسا.

برعايةأسبوعااستمرالذيأم،199يوليوفيالمنعقد

جوليد.حسن،جيبوتىجمهوريةرئيصر

عمرشيخصالحيرأسهكان.الوطنيالاتحاديالحزب

ينتمىالتيالهوية!تةمنالأبقالعشيرةمنوأنصاره

ومنافسهمحمدمهديعليالحاليالرئيسمنكلإليها

عيديد.فارحمحمدالراحل

سياسيحزب.الصوماليالثوريالاشتراكيالحزب

مضيبعدوذلكام،76!يونيوفيالصومالفيتأسر

الحكم.علىبريسيادمحمداستيلاءعلىسنواتسبع

الماركسية-علىأدبياتهتقولكماالحزبيرتكز

إقامةإلىويهدف،العلميةبالاششراكيةويؤمن،اللينينية

.المساواةفيهتسودعادلمجتمع

وتوفىالحكممنبريلمحيادمحمدبرئيسهأطيحوقد

بعدالبلادودخلت،ام599عامأوائلفيوطنهخارج

محمدبري،انظر:.وتمزقوشتاتنوضىفىذاك

سياد.

حزبويسمى.المستقلالصومالىالدستورحزب

كميخعبداللهالحزبهذارأسوقد.والميرفليالديوجل

عناصرإدخالإلىالحزبإدارةعمدتوقدمحمد.

علىنشأالحزبومبنن.عنهالقبليةصفةلتنفيزنجية
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بتأييدالنهايةفيحظيأنهإلاالبريطانيةالإدارةأكتاف

الإيطاليين.

كانتالتيالأحزابمنوهو.الصوماليالمؤتمرحزب

أحديرأسهوكان.مصالحهوترعىالاستعمارتصانع

الانتدابإنهاءإلىيدعوالحزبوكان.الصوماليينالمشايخ

عاما.03مدتهاإيطاليةوصايةبهتستبدلوأنالبريطاني

محمدالرأحلأسسهالموحد.الصوماليالمؤتمرحزب

الساحةمعظاعلىسيطرالذيالحزبوهوعيديد.فارح

.أم199عامالصوماليةبالحكومةالإطاحةبعدالصومالية

المؤتمرصفوففىأنقسامنفسهالعامفيحدث،ولكن

ومجموعةمهديعليمجموعةبينالموحدالصومالي

شوارعداخلالاقتتالحدوصلعيديدفارحمحمد

المشكلةالحكومةشرعيةالأخيررفضإذمقديشوبمالعاصمة

مهديطلبعندئذ.العاصمةوهاجم،أم199أكتوبرفي

منذلكتموقدالسلاملحفظدوليةقواتإرسالمحمد

اللأمجهودأنغير.الأملإعادةبعمليةعرفماخلال

وسقطالمتصارعةالأطرافبينالتوفيقفيفشلتالمتحدة

أدىكاالمتحدةالأموقواتالصوماليينمنكثيرونضحايا

تدريجئاالصومالمنالقواتتلكانسحابإلىالنهايةفي

مأ699أغسطسمنال!ولوفي.ام599مارسفي

بجراحه.متأثراوتوفىالمعاركإ-حدىفيعيديدأصيب

مهديعلى،فارحمحمدعيديد،أيضا:انظر

تاريخ.،الصومال،الصومال،محمد

الحزبهذاتأمس!.الصوماليالشبابناديحزب

والحركةالظهورالإنجليزلهأتاحوقد.أم439مايو13في

وكانإيطاليا.تؤيدهالذيالصوماليالمؤتمرحزبلمقارعة

أهلمنإدريسشيخعبدالقادرالدينيالفقيهرئيسه

مقديشو.

اقلعرا

عامتشكلتوطنيةجبهة.الوطنيالاتحادجبهة

للحكمالمناهضةوالتقدميةالوطنيةالأحزابمنام569

البعثحزبضمتوقد.العسكريةوالأحلافالعراقفى

الاستقلالوحزبالشيوعيوالحزبالاشتراكيالعربي

لتصاعدرمزاالجبهةتأليفجاءوقد.الديمقراطيالوطني

التيارتعاظميموتجاوباالسعيد،نوريضدالشعبيالنضال

ومعارضة،العربيةالبلدانفيالعربيالتحرريالجماهيري

يوليو41لثورةالجبهةهذهقياممهدوقدبغداد.لحلف

عبدالكريماستئثاربعددورهاانتهىالجبهةإلاأن.أم589

بالسلطة.قالعمم

معارضعراقيمياسيتكتل.المتحدةالشعبيةالجبهة

الدسمتوريةالجبهةمنمجموعاتمنأم519عامتكون

الوطنيوالحزبالبرلمانيةالمعارضةوجبهةالبرلمانية

طهبرئاسةالأحرارحزبأعضاءوبعضالديمقراطي

وكان.الديمقراطىالوطنيالحزبمعوبالتعاونالهاشمي

الدوليةالتكتلاتعنالعرأقإبعادالجبهةأهدافمن

وصيانةالعربيوالتعاوندستوريديمقراطينظاموتحقيق

واستقلاله.العرأقسيادةواستكمالفلسطينعروبة

وجريدةالمتحدةالشعبيةالجبهةجريدةالجبهةوأصدرت

فيأعضائهابعضدخولبعدالجبهةانتهت.الدفاع

.الوزارة

البعثحزبأعلنها.والتقدميةالوطنيةالقوىجبهة

وفي.م7191نوفمبر51فيالعراقيالاشتراكيالعربى

البعثحزببينمشتركبيانوقعأم،739يوليو17

الوطنيةالجبهةبذلكوتحققتالعراقيالشيوعىوالحزب

الحزببانضمامبعدفيمااكتملتالتيالتقدميةوالقومية

المعستقلين.والوطنيينوالقوميينالكردستانىالديمقراطي

الجيشفىالسريالشيوعىالتنظيماكتشافوبعد

انسحب،السبعينياتمنتصففيعليهوالقضاء

الجبهة.منالشيوعيون

أسسهعراقيسياسيحزب.الدستوريالاتحادحزب

الحزبوأصدر.رئاستهوتولى،أم519عامالسعيدنوري

الاتحادباسمبغدادفيإحداهماباسمهتنطقانصحيفتين

يدمولمالدستور.باسمالموصلفىوالثانية،الدستوري

التيام529عامانتفاضةبعدالغيإنهإذطويلاالحزب

الحكمالجيشأركانرئيسمحمودالديننورفيهاتسلم

ان!:.العرفيةالأحكاموألغىالوزراءمجلسورئاسة

.نوري،لسعيدا

فينشأعراقيسياسيحزب.الوطنىالاتحادحزب

إبراهيمعبدالفتاحأعضائهأهممنوكانأم469أبريل

كبة،وجميل،الزهاويوناظم،السياسيةلجنتهرئيس

وغيرهم.

السياسةسماهاباسمهتنطقصحيفةالحزبأصدر

نأمالبثالحزبهذاأنغير.السياسةصوتثم

صالحوزارةسحبتحينالسياسيةالساحةمناختفى

النشاطبمزاولةقبلمنمئلهالذيالترخيصجبر

بعدوانتهى.أم479لحمبتمبر27فيوذلكالسياسي

.الحزبأمرذلك

فيتشكيلهتميمينيعراقيحزبالأحرار.حزب

وأماصالحسعيدالمحركالفعليرئيسهكان.أم469أبريل

.السويديتوفيقفهوالاسميالرئيس

كانتالأحرارصوتباسمصحيفةالحزبأصدر

ما489عامسحبالحزبترخيصولكن.باسمهتنطق

التالي.العامفيالصدورعنالصحيفةوتوقفت



العربيهالسياسيةالأحزاب264

منثلاثةأ!سسهسياسيتجمع.الوطنىالإخاءحزب

وناجيالهاشميياسينهمالعرأقيينالسياسيينالزعماء

.ام039نوفمبر25فىالكيلانيعالىورشيدالسويدي

بقيةمعحلهالحكمالهاشميياسينتولىعندماولكن

.أم359مارسفيالسيامحيةالأحزاب

القائمةالحكومةمعارضةالحزبأهدافأهمكانت

نوريلحكومةمعارضتهوكانت.الوطنيةالصناعةوتشجيع

آلفأنإلىأم339عامحتىواستمرت،قويةالسعيد

عاليرشيدانظر:.الأولىحكومتهالكيلائعاليرشميد

الكيلاني.

اسموأعطاهاباسمهناطقةجريدةالحزبأصدر

الوطني.الإخاء

فىأنشئعراقىسياسيحزب.الاستقلالحزب

منوكان.كبةمهديمحمدبرئاسةأم469أبريل

شنشلوصديقكنةوخليلالسامرائيفائقأعضائه

لواءهىباسمهناطقةجريدةالحزبوأخرج.وغيرهم

ألغيحينام549عامحتىتصدرظلتالتيالاستقلال

فىالسائدالحكميعارضالحزبهذاكانامتيازها.

محمدآلفهاالتيالوزارةفياشتركرئيسهولكن،العراق

سنةالوطنيةالجبهةإلىانضم.ام489ينايرفىالصدر

فىالسيالمميةالتطوراتمواكبةيستطعلمولكنهأم،569

الشبابمعظمهجره،الخمسينياتأواسطوفيالبلاد.

البعثحزبأفكارمثلتهالذيالقوميللفكرالمتحمس

الاستقلاللحزبيصبحلمالخمسينياتنهايةوفى،العربي

بها.يعتدسياسيةقوة

فيالعراقفينشأحزب.الوطنيالاستقلالحزب

عبداللهتأسيسهعندالحزبرئيسوكان.ام429سمبتمبر

أهدافأهمأما.بالموصليعملالحزبوكان،العمري

وحدودهالوطنأراضىعنالدفاعكانتفقدالحزب

نواحيفيوتركياالعراقبينكانالذيالنزاعفيخاصة

بعروبتها.يؤمنالحزبكانالتىالموصل

العهد،جريدةهيباسمهتتحدثجريدةالحزبأنشأ

الحزبوأسس.ام259عامنهايةفيصدورهاوكان

الوطن.عنللدفاعجمعية

ناجىالعراقفيأنشأهسياسيحزب.الامةحزب

.ام249أغسطسفىالشبيبيجعفرومحمدالسويدي

بالعرأق.السياسيالمحيطفيكبيرأثرلهيكنلم

عامالعرأقفيأنشئ.الاشتراكيالأمةحزب

ملاككبارمنحزبوهوجبر.صالحبرئاسةام519

السعيدنوريمعاختلفواالذينوالرأسماليينالأراضي

مبادئمنيغيرواأندونالحزبهذاوآلفواعنهفانفصلوا

للملكية.ولاءلهموكانشيئا،السعيدنوريحزب

أيضا.الأمةتسمىباسمهتنطقجريدةالتجمعأصدر

نورالدينتولىحينالصدورمنمنعتالجريدةهذهولكن

.أم529عامالعرفيةالأحكاموأعلنالحكممحمود

البعثلحزبفرع.الاشتراكيالعربيالبعثحزب

تأسسأم،479أبريل7فيدمشقفيتأسرالذي

جبهةفيوشاركالخمسينياتأوائلفيالعراقفىالحزب

،أم589)يوليو(تموز41ثورةقادتأضياالوطنيالاتحاد

وطردتبغداد،حلفوأسقطتالجمهوريةقياموأعلنت

والحبانية.الشعيبةقاعدتيمنالبريطانيةالقوات

قاسمعبدالكريمونظامالشيوعيوناستأثرأنوبعد

إسقاطهممنوتمكنواالبعثيونقاومهم،العرأقفيبالسلطة

فيالبعثحزبوبقى،أم639فبراير8فيالحكممن

نوفمبر18فىبعدهابهاطيححيثأشهر،اضسعةالحكما

العراقىالرئيعه!قادهعسكريانقلابفيالعامنفسمن

تمكنأم689)يوليو(تموز17وفى.عارفعبدالسلام

منالبكرحسنأحمدآنذاكسرهأمينبقيادةالحزب

الحزبيزالولاجديدمنالعراقفيالسلطةعلىالسيطرة

ماانظر،التفصيلمنلمزيدهذا.يومناحتىبهايحتفظ

حزبعنالحديثحينالسابقةالصفحاتفيعنهكتب

سوريا.فىالاشتراكيالعربىالبعث

للإنجليز.موالياوكانالعراقفىنشا.التقدمحزب

عاممنتصففيالسعدونعبدالمحسنالحزبهذاألسه!

لحكومته.البرلمانفىتأييدعلىللحصولوذلكأم259

علىالحصولفىعبدالمحسنينجحلمذلكرغمولكن

ذلكبعدانتهتثم،الوزارةرئاسةمنفاستقال،الأغلبية

.الحزبمهمة

كانالحزبهذاأنيعتقد.العراقيالحرالحزب

منبإيعازالنقيبمحمودالحزبألسربريطانيا.يوالي

فائدةذاالحزبيعدولم.ام229عامفيالإنجليز

الحركاتعلىالقضاءامستطاعواأنبعدللبريطانيين

تضمنتالتيالعراقيةالبريطانيةالمعاهدةوإبرامالتحررية

بعدالحزبتضاءل.العرأقفيالبريطانيالانتداببنود

إلىأمرهوالالنقيبمحمودومؤسسهزعيمهالمشقالة

.أم229سنةفيالزوال

02فيأنشئأم(.)259العراقيالشعبحزب

ياسينالحزبهذاأسس!وقدام،259عامنوفمبر

السنة.تلكفيالوزارةمنخروجهإثرعلىالهاشمي

وأسقطام،269عاميناير11معاهدةالحزبعارض

عاليرشيدمرشحهونجح،سليمانحكمتمرشسحها

النيابى.المجلسلرئاسةالكيلاني

الوزاريةالمناصبقادتهكبارتولىحينالحزبضعف

عامالأمرنهايةفيوحل،الدولةفيالعلياوالوظائف
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هيباسمهناطقةجريدةأصدرقدالحزبوكان.ام289

.أم279الصدورعنتوقفتولكنهاالشعبنداء

عامتأسس!أم(.49)6العراقيالشعبحزب

عامفيحلولكنه.شريفعزيزرئيسهوكانأم469

جبر.صالححكومةيدعلىام479

مارس31فينشاطهبدأ.العراقيالشيوعيالحزب

الماركسيةالحلقاتمنأعداداجتمعتحينأم349

وفيالاستعمار.لمحاربةسياسيتنظيمتشكيلعنوأعلنت

الشيوعيالحزباسملنفسهالتنظجماتخذ،التاليالعام

كفاحباسمسريةصحيفةذلكبعدوأصدر،العراقي

الشعب.

سنةالكيلانيعالىرشيدثورةمعالشيوعيونوقف

كانالذيناليهودعلىالهجومإيقافمنهوطلبواأم149

منكثيرمعالعراقىالشيوعىالحزبضمنبعضهم

عصبكانواوقد،العراقفىوالدينيةالعرقيةالأقليات

عاليرشيديؤيدألايريدالحزبوكان.الشيوعيالحزب

المحور.دولالكيلافي

يطالبلمام459عامالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعد

الإنجليزية.العراقيةالمعاهدةبإلغاءالعراقيالشيوعيالحزب

علىالعراقيةالأمنأجهزةقبضت،ام479ينايروفي

مساعداتبتلقيواتهمتهمالشيوعيالحزبأعضاءمعظم

عليهم.وقضت()السابقالسوفييتيالاتحادمن

عامالعراقثورةحكومةقاسمعبدالكريمتزعمولما

وكانلها،مؤيداالشيوعيالحزبوقفأم،589

والقوميينالشيوعيينبينالفرقةيزرعقاسمعبدالكريم

لحركةالتصديفيسارعواالذينالشيوعيينوساير،العرب

الشيوعيوناحدثالتيالعربيةالقوميةالشوافعبدالوهاب

.ام959مارسفىبغدادفيرهيبةمجازرفيها

الجبهةفىالشيوعىالحزبدخلأم،729عامفي

البعثحزببقيادةالحزبواعترف،شكلتالتيالوطنية

داخلالعملبعدمالشيوعيونوقبل،الأشتراكيالعربي

.الإعداملعقوبةتعرضواوإلاالجي!صفوف

منهليجدوذلكالسعيدنوريأسسه.العراقيحزب

عامالإنجليزمعمعاهدةإبرامأبوابعلىوهوالتعضيد

مؤسسهاستقالةإثرعلىالحزبهذانفوذتضاءل.ام039

.م3291أكتوبر72فيالوزارةمن

جودتعليالعراقفيأنشأه.الوطنيةالوحدةحزب

أغسطس!فيللوزراءرئيساعينأنبمجردالأيوبي

مجلسابهواستبدلالموجودالنيابيالمجلسفحل،ام349

جمعهوالحزبهذاتأسيسمنالمعلنالهدفوكانآخر.

حزبفيووضعهاأهدافمنالأحزابفيماأحسن

.الأهدافتلكلتحقيقالبلادليحكمواحد

زعماءوبعضىالنوابسوىلهأنصاراالأيوبييجدلم

الاستقالة.تلكمعالحزبوانتهى،استقالتهفقدمالقبائل

أغسطسفيتشكيلهتم.العراقيالوطنيالحزب

عارضوقد.التمنأبوجعفرمحمدبرئاسةأم229

نشاطاتأهمومن.الحزبهذاقيامالأمربادئفيالإنجليز

سنةالسعيدنوريلوزارةمعارضةمنبهقامماالحزبهذا

السياسيموقفهضعفأنبعدهالبثماولكن.ام039

.وتوارى

تاريخ.،العراق:أيضاانظر

فلسطين

(ام49.أ-)809الفترةفيالفلسطينيوناهتم

جاهدةتسعىكانتالتيالصهيونيةضدنشاطهمبتوجيه

عدةالفلسطنونوأسسوامتلاكها.الأراضيلشراء

بعضوكانت.الصهيونيالتغلغلهذالمكافحةجمعيات

ومعارضتهمالسياسيةآرائهمعنتعبرالجمعياتهذه

تشكيلالبريطانىالانتدابسلطاتوحاولت.للصهيونية

رفضواالفلسطينيينولكن،معهمتتعاونسياسيةأحزاب

ذلك.

المنطلقعربيفدائيتنطم.العربيةالتحريرجبهة

الاشتراكيالعربىالبعثحزبمنبمبادرةانبثقوالتكوين

الكفاحتمارسفدائيةمنظمةلإنشاءسعياالعراقفى

.ام969أبريلفيالجبهةهذهظهرت.المسلحالفلسطنى

فلسطينداخلالفدائيةالعملياتمنبعددالجبهةقامت

العربي.الثائرباسمشمهريةنصفمجلةلهاوكانالمحتلة

عبدالوهابالدكتورالأولمؤتمرهاترأس،أم729في

لها.عاماأميناوانتخبيافا(من)فلسطينىالكيالي

منظمة.فلسطينلتحريرالديمقراطيةالشعبيةالجبهة

نايفبقيادةأم969فبرايرفيتشكلتفلسطنيةفدائية

لتحريرالشعبيةالجبهةصفوففىانشقاقإثرعلىحواتمة

ودخلتوالصاعقة"فتح"معالجبهةتعاونتوقد.فلسطين

لهايصدروكانالختلفةوهيئاتهاالفلعسطينيةالتحريرمنظمة

الحرية.مجلةاللبنانيةالشيوعىالعملمنظمةمعلبنانفى

حواتمة.نايفانظر:

فلسطنيفدائيتنطم.العامةالقيادة-الشعبيةالجبهة

أكتوبرفيفلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةعنانشق

السابقالفلسطنيالضابطجبريلأحمدبقيادة،ام689

أهميةعلى"العامة"القيادةشددت.السوريالجيم!في

أهمهاعسكريةبعملياتوقامت،العسكريالعمل

الرهائنمعأنفسهمفدائيوهافجرحيث،ام749الخالصة

إلىباسممجلةبيروتفىلهايصدروكان.الإسرائيليين

.الأمام
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فدائيةمنظمة.فلسطينلتحريرالشعبيةالجبهة

العاموأمينهاالعربالقومبنحرحءعنانبثقتفلسطينية

نوفمبرفيتشكلتوقد.حبعقجورجارركتوراهو

وجبهةافأر،وشعبابالعودةأبطالمنظمةمنأيم679

انشقوالذيجبريلأحمديقودهاحسانالتيفلسطينتحرير

كما.العامةالقيادة-أصثمعبيةاالجبهةليكونلعدفيماعنها

الشعبيةالجبهةشمكلالذيحواتمةنايفعنهاانشهت

لعملياتهاالجبهةاشتهرتفلسط!ت.لتحريرالديمقراطية

انتشرتالتيالطائراتاختطافوبخاصةفلسطينخارج

.أم079عامحتىمباشرةأم679حزيرانحرببعد

مجلةعنهايصدروكانداخلها.عامنشاطلهاكانكما

حب!ش.جورجانظر:.الهدف

جبهة.الفلسطينيةالثورةفىالمشاركةالعربيةالجبهة

العالمفيوالوطنيةأخقدميةاالقوىمعظمتضمشعبيةعربية

أضورةالنصرةالعربيالشعبيالمؤتمرعنانبثقتأ!رليا

.أم729نوفمبرفيبيروتفيانعقدالذيأسفلسطينيةا

حاكمةأحزابمنعربيةوطنيةمنظمة47الجبهةوضمت

وحصانتتحرير.وحركاتشعبيةوأحزابرسميةوهيئات

والاعترافالسلميةمشارئالحلولمقاومةإلىتهدف

إسرائيل.بدولة

فدائيةمنظمة.الفلسطينىالشعبيالنضالجبهة

العملياتببعضقامت.المحتلةالأرضفىنشأتفلسطينية

سميرالدكتورقادتهاأبرز.فلسطينداخلفيالخاصة

غريبة.أبووبهجتغوشة

كبرى)فتح(.الفلسطينيالوطنىالتحريرحركة

حتفحسلمةقلبمنالاصعماشتق.الفلسطينيةالمنظمات

كفكرةنشأت.الفلسطينيالوطنيالتحريرحركةاختصار

.ام559شبراير27فيغزةعلىالإممرائيليالهجومإثر

أعلنتحينأم659مطلعحتىنفسهاعنتعلنول!

لهاعمليةعنالأولالبيان،السمكريجناحها،العاصفة

المسلحالكفاحمبدأاعتمادهاوعن،المحتلةف!سطينفي

82فيلفتحالسياسيالبيانأعقبه،فلسطينلتحريرو!ميلة

.أم659يناير

،م6791حزيرانهزيمةإثرالحركةعلىال!قبالازداد

القواتأمامأم689مارس12فيالكرامةومعركة

الأراضيداخ!!كبيربهجومقامتالتيالغازيةالإسرائيلية

مارس12الخميسيومنهارالمعركةاممتمرتوقد.الأردنيةا

الفلسطينيةالمقاومةأ!ستحيثأطيلاوطوالأم689

الأرواحفيكبيرةخساثرحئدتهاوحاسما،درساإسرائيل

إسرائيلتستطعولمالمعركةسعاحةفيتركتالتيوالاليات

مناسبةحةالمعرهذهوكانت.المعركةساحةخارجسعحبها

قامتحيثالمعركةتلكفىالأردنيةالقواتلمشاركة

خسائربالإسراثيليينوألحقتالفلسطنيةالمقاومة!ابمعمماندة

)أبوعرفاتياسرفتحاعتمدت،الكرامةمعركةوبعد.

للجنةرئيسابعدوأصئفيماأ!ا.رسمياناطقاعمار(

تقودفتحوأصبحت.أ!لسطنيةاالتحريرلمنظمةالتنفيذية

الفصيلكونهاإلىإضافةالرسميالفلسطينيأحملا

.أم969عامأعلسطينيةاالمقاومةحركةداحلالرئيسي

التحريرمنظمةبينالصداموقع،أم079ممبتمبروفي

الأسودأيلولباسمعرفماوحدثوالأردنالفلسطينية

بينوالممتلكاتالأرواحفيكبيرةخسائرعنهنجمالذي

.الأردنمنالفلسطينيةالمقاومةخروجإلىوأدى،الجانب!ت

ورسمتلبنانفيوجودهافتحركزت،ذلكأعقابوفي

المحتلة.الأرضداخلنشاطها

يشكلالثوريالمجلسعنمنبثقةلجنةالحركةتقود

قادتها:أشهرومن.فيهاالأكبرالوزنالمؤسممونأغادةا

الذيإياد)أبوخلفصلاخعمار(،)أبوعرفاتياسر

جهاد)أبوالوزيرخليلأم(،099تونص!فيا!متشهد

إلحرائيليةتسللعمليةخلالتونسفىاستشهدالذي

رئيس،اللطف)أبوالقدومممافاروقأم(،989عام

حاليا(،الفلسطينيةالتحريرمنظمةفيالسياميةالدائرة

كمال(،يوسف)أبوالنجاريوسفمحمدالشهداء:

صر،عبدان:انظر(.صبري)أبوصيدحكدوح،عدوان

سر.يا،تعرفا،لجما

حركةتعد(.الإسلاميةالمقاومة)حركةحماسحركة

وحلقةفدائيةفلسطينيةحركة)حماس(الإسلاميةالمقاومة

علىالصهيونيةمواجهةفيالإسلاميالجهادحلقاتم!

المادةفيوردكماالحركةهذهأدبياتومن.فلسطينأرضر

والقرآنقدوتها،والرسولغايتهااللهميثاقها:منالثامنة

أسمىاللهسبيلفيوالموتسبيلها،والجهاددممتورها،

أمانيها.

السلميةالحلولمعالحركةهذهعقيدةوتتعارض

لا-عندها-فالحلالفلسطنية،القضيةلحلحالياالمطروحة

رأيفي-!والمبادراتالمؤتمراتأمابالجهاد.إلايتم

ينفرضالحالةهذهفيوالجهاد،للوقتمضيعة-الحركة

الحركاتسائرمعالحركةوتتعاونمسلما.كلعلى

وبخاصةالفلسطينيةالساحةعلىوالأحزابوالمنظمات

تعطيلاالتنظيماتهذهدامتماأغلسطينيةاالتحريرمنظمة

منأكثرفيالحركةأعلنتوقد.للغربأوللشرقولاءها

المسلمين.الإخوانحركةمرفرعأنهامناسبة

خلالمنمضىفيماحماسحركةكوادرعملت

الإسرائيليالاحتلالضدشدائيةبعملياتوقامتفتححركة

.الشيوخقواعدعليهاأطلقعسكريةقواعدلهاوكان
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قيصر،قسطنطين،زريقانظر:.العربيالعالمفيأخرىمنواضحمنظمبشكلحماسحركةبرزتوقد

حواتمة.نايفحبش،جورجواوائلالثمانينياتأواخرفيالفلسطينيةالانتفاضةخلال

الصهيوني،الخطرازدادلما.العربيالاستقلالحزبيومبعديوماتشتدوأخذتالعشرينالقرنمنالتسعينيات

الشخصياتبعضقامت،لهالبريطانيالانتدابوتأييدالجماهيراهتمامعلىتستحوذوبدأتتيارهاويقوى

الخضراوصبحيدروزةعزةمحمدبزعامةالفلسطينيةومؤسسهاالحركةرمزياسيناحمدالشيخوقام،وإعجابهم

لهأقامالذيالعربيالاستقلالحزببتأليفوغيرهماحكمايقضيالشئياسينوكانالجهاد.علىيحرضهم

بقوةاصطدمالحزبهذاولكن.والقرىالمدنفيفروعاالسلطاتأفرجتحتىإسرائيلسجونفيالمؤبدبالسجن

انظر:.ونشاشيبيةحسينيةمنالعائليةوالعصبياتالولاءاتوكان.ام799عامنهايةفىشرطدونعنهالإسرائيلية

.عزةمحمد،دروزةمنعنهالمشروطللإفراجإسرائيليةعروضارفضقدياسين

هذاتكون.الفلسطينىالعربيالإصلاححزبخطرتدهورإلىأدتأمراضعدةمنيعانيوهوالسجن

اتجاههافيالمعتدلةالفلسطينيةالوجاهاتبعضمنالحزب.صحتهفى

رئيسالحالديحسنالدكتورأعضائهاأبرزومن،اسمياسيلعمليةءمناويتحالففيحالياالحركةوتعمل

مأ359عاميونيوفيرسمياالحزبتشكل.القدسبلدية.دمشقفيمقرهافلسطينيةفصائلعشرةيضمالسلام

للحزبواختيرشخص،001نحوحضرهاجتماعفيبدخولوأنصارهاالحركةترحيبمنالرغموعلى

اختلفالذيالرئيسمقامليقوموا)أمناء(سكرتيرينثلاثةيوليوفيوأريحاغزةإلىالفلسطنيةالتحريرمنظمة

.الناسفيهبدأتأنهإلافيهما،الفلسطينيةالسلطةوقيامأم399

دولةفىعضؤافلسطينتكونبأنيناديالحزبكانالسلطةأنمؤداهاالطرفينبينومشاحناتاتهامات

عملأيفىيشاركلمالحزبولكن.فيدراليةكبرىعربيةوبدأت.الإسرائيليالاحتلالرغباتتنفذالفلسطنية

موحد.عربيام599أوائلفيصدامياطابعاتأخذالمشاحناتتلك

النشاشيبيراغبأنشأهحزب.الوطنىالدفاعحزب.الطرفينبينالأحوالهدأتثم

ديسمبرفيوذلكلهاوالولاءالعائليةللنداءاتالمشجابةفينشأعربىقوميتنطم.العربالقوميينحركة

.أم349عامالجامعةطلابمنمؤسسوهوكان،الخمسينياتبداية

نوفمبر4فيأسس.الفلسطينيالوطنيالدفاعحزبحداد،ودر،حبشجورجوأبرزهم،بيروتفيالأمريكية

الحسينيةبينالسياسيالصراعاشتدعندماام349.الخطبأحمد،الهنديهاني

بلديةانتخاباتفيالنشاشيبىراغبهزيمةبعدوالنشاش!يبيةالمراحلفيالعربالقوميينحركةمؤسسوشكل

كاظمموسىالسابقرئيسهاوفاةإثرعلى،القدس-العربالطلبةمنمجموعةمعوبالتعاوننضالهممنالأولى

ملاكإليهوانضمالنشاشيبيراغبالحزبألف.الحسينىببيروتالأمريكيةالجامعةفيعلومهميتلقونكانواالذين

يناديبالحضوكان.الحسينيالوخصومالأراضيعربيةأفكاراالجمعيةهذهتبنتوقد،الوثقىالعروةجمعية

معلليهودبئالأراضىومنع،الصهيونيةالهجرةبإيقافالدكتورأعضائهامنوبرزللاستعمار.مناوئةقومية

أيضايدعووكانالإنجليز.معوديةبعلاقةفعلياالاحتفاظ.الأزهريإسماعيل،الجمالىفاضل،زريققسطنطين

بنعبداللهالأميرمعالتعاونمعديمقراطيةحياةقيامإلىالثأرشبابباسمجديدةتنطماتيشكلونوبدأوا

بصوجعل،والاردنفلسطينعلىليصئأميراالحسينالقوميالشبابفصارالاسمتطورثمالثأر،وجماعة

البلاد.فيالرئيسيالحزبالوطنيالدفاعفيالفلسطنيينعنالعربالأعضاءعددزادحينالعربي

الحزبدفعتاليهودتوطينفيالإنجليزسياسةلكنفيإلاعليهمالعربالقومييناسميستقرولم،الحركة

الأحزابمعالوطنيالحطفيوالسيرعنهمالابتعادإلىثلاثةشعاراتتأسيسهاعندالحركةتبنتوقد.ام539

.الأخرىالوطنيةثأر.تحرر،،وحدة:هي

فانتقلالوطنيةالجماهيرمنمعارضةالحزبوجدهيالعربيةالوحدةبأنتؤمنالحركةهذهكانت

منتلاضىأنإلىموقفهوضعفمصر،إلىزعماؤهبالزعامةالحركةارتبطتوقد.فلسطينتحريرإليالطريق

الكبرىالفلسطينيةالثورةمنالثانيةالمرحلةبعدالوجود)يونيو(حزيرانهزيمةحتىالناصريوالنهجالناصرية

.ام939و3691عا!ىبيناندلعتالتيالجبهةاسمإلىتحولت،الهزيمةتلكوبعد.ام679

فيسياسياحزباظهر.الفلسطينيالشيوعيالحزبالعربالقوميينحركةوساهمت.فلسطينلتحريرالشعبية

فيبهرسمياالكومنتيرنواعترف،أم229عامخريفتحريريةوجبهات،اليمنفيالقوميةالجبهةتكوينفي
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أصشيوعيينامنكبيرعددعضويتهفيوكان.أم429عام

الشخصياتبعضبدأتأم،279عامومنذاليهود.

الماركسيةالثقافةلتلقيموسكوإلىالسفرفيالعربية

.الشرقكادحيجامعةفياللينينية

وطنأنيعتقدأحدهحاصراعانالحزبداخلنشأ

بينما.للعربملكفلصطينوأنيولد،حيثهواليهودي

حركةبوصفهاالصهيونيةضدالاخرالجانباتجاهكان

يمائولاللصراععربيةرؤيةمنينطلقلاولكنهعنصرية

سنةومنذ.فلسطينفيممياسييهوديوجودفي

عربي.شيوعىالعامالأمينمنصبتولىأم،329

الشيوعىالحزبأعضاءتفرق،فلسطيننكبةبعد

وضعف.مكانكلفىالفلسطينيينلتشردتبعاالفلسطيني

الأمنأجهزةلاحقتهأنبعدخاصةالبلادفيالحزبموقف

وتعقبتومصر()سعورياالمتحدةالعربيةالجمهوريةفي

منهمعدداواعتقلتغزة،قطاعفيالفلسطينيينالشيوعيين

.أم959عامفي

يونيوفىالعربيةالأمةعلىإسرائيلعدوانوبعد

نشط،أخربيةاوالضفةوسيناءغزةواحتلال،أم679

أوائلمنذالغربيةالضفةفىوبخاصةالشيوعيالحزب

الحزبقادةأشرفام739عاموفي.السبعينيات

علىالضفةفىزيدونويعقوبالبرغوثيبشيروبخاصة

لاجزءأنهاأكدتالتىالفلسطينيةالعربيةالجبهةتشكيل

التحريرمنظمةبقيادةالفلسطينيالنضالمركزمنيتجزأ

الغربيةالضفةعودةإمكانيةبذلكراففمة،الفلسطينية

علىالتأثيرفيمباشربش!ولالجبهةساهمتوقد.للأردن

الديمقراطيةالجبهةوبخاصةالفلسطينيةالتحريرمنظمة

تبنيفيفتح،وحركةحواتمةنايفيقودهاالتيالشعبية

غزةقطهاعفيمستقلةفلسطينيةودولة،وطنيةسلطةإقامة

الغربية.والضفة

عامفينشأحزب.الفلسطينىالعربىالحزب

اليمنىاليدكانالذيالحسينيجمالبرئاسةأم359

للصهيونيةمعارضاوكان.الحسينيأمينللحاج

أوأخرفيالحزبتشكيلعناعلن.البريطانيوالانتداب

علىالعملبأنهاأهدافهوحددتأم،359مارس

بقيةمعوألارتباط،الصهيونيةورفض،فلسطيناستقلال

الأحزابأكثرمنالحزبهذاكان.العربيةالأقطار

أيديفيفريسةفلسطينتقعأنقبلجماهيرية

الحاج،الحسينيانظر:.أم489نكبةبعدالإسرائيليين

أمين.

السيا!ميةال!حزابمن.الوطنيةالكتلةحزب

برئاسةأم359عامبنهايةشكلوقدالفلسطينية

صلا!.عبداللطف

متقاربةالفلسطينيةالسياسيةالأحزابمبادئوكانت

ومقاومةوالاستقلالللوحدةعموماتدعوكانتإنهاإذ

البريطاني.والانتدابالصهيونية

-1)369الكبرىالفلسطينيةالثورةظهرتولما

السياسيةوالتنظيماتالأحزابكلألغتأم(،939

القائمة.

خلالقيامهاعنأعلن.الفلسطينيةالتحريرمنظمة

82فيالقدسفىانعقدالذيالأولالفلسطينيالمؤتمر

منوكثيرالعربيةالجامعةتمثلوفودبحضورام469مايو

وألقىالأردنعاهلحسينالملكوافتتحه.العربيةالدول

خطابا.فيه

سبتمبر5فيانعقدالذيأضانياالعربيالقمةمؤتمرفي

نهرمياهلتحويلالصهيونىالمشروعلمناقشة،ام649

المطلوبالعربيوالموقفالإسرائيليةللأراضيالأردن

قراراتعدةللمنظمةالتنفيذيةاللجنةاتخذت،لمواجهته

العربيةالعسكريةالقوةبناءاممتكمالأهميةعلىتؤكد

كيانبناءواقترحت.الإسرائيليالتحويلمشروعلمواجهة

انتهاءإثروعلىتواجدوا.حيثماالفلسطيني!تيمثلمستقل

المركزيةوالمكاتبالدوائرإنشاءفيالبدءتم،أغمةامؤتمر

العربيةالدولعواصمفيللمنظمةم!ساتبوافتتاجأطمنظهمة

باسمالقاهرةفيإذاعيةمحطةوإنشاءالاخرىالدولوبعض

وإنشاءالفلسطينيةالتحريرمنظمةصوت-فلسطينصوت

الفلسطنيالفكرإغناءعلىللعملبيروتفيأبحاثمركز

بحقيقةوالعالمالعربوتعريفالبحثوتشجيعوالعربي

المقاتلةالفلسطينيةالقواتبتشكيلوالبدء،الصهيونيالكيان

الفلسطنيالقوميالصندوقوقياموتسليحها،وتدريبها

العربية.والأمةالفلسطينيالشعبأبناءمنبالجباية

للمجلسدوراتالفلسطنيةالتحريرمنظمةعقدت

،6591،6691أعواموغزةالقاهرةفيالفلسطينيالوطنى

بعدالوطنيالمجلسأعضاءعددوتقلصأم،6891،969

جميعالمجلسفيتمثلتذلكوبعدأم.679يونيوحرب

أهميةعلىدلالذيالأمرالفلسطينيةالمقاومةمنظمات

الفلسطينية.التحريرمنظمةانو:.المسلحالكفاح

أعلىهىالفلسطينيةالتحريرلمنظمةالتنفيذيةاللجنة

الفلسطينيالشعبتمثيلومهامها:للمنظمةتنفيذيةسلطة

اللوائحوإصدارالمنظمةتشكيلاتعلىوالإشراف

المنظمةأعمالبتنظيمالخاصةالقراراتواتخاذوالتعليمات

الميزانية.وإعدادالماليةالسياسةوتنفيذ

التاليةالدوأئرللمنظمةالتنفيذيةاللجنةأنشأتوقد

السياسيةالشؤوندائرة،العسكريةالدأئرةأم(:)689

دائرة،الفلسطينىالقوميالصندوقدائرة،والإعلامية

الإدارية.الشؤوندائرة،المتخصصةوالمؤسساتالبحوث
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الموظفين.منوعددعاممديردائرةلكلعينوقد

التنفيذية.اللجنةأعضاءأحدهوالعاموالمدير

منظمةفيالمراقبمركزعلىالتحريرمنظمةحصلت

.ام749عامالمتحدةالأم

فدائيةمنظمة.فلسطينلتحريرالشعبيةالمظمة

عامتأسستلينينيةماركسيةتوجهاتذاتفلسطنية

بسببسنوأت6منأكثرتعمرلمولكنها.ام649

داخلها.فيالمتصارعةالأجنحةبينوالمنازعاتالخلافات

ويعساريينالأردنيالشيوعىالحزبمنأعضاؤهاوكان

وسياسيينالسوريةالساحةفينشطينفلسطينيين

فىأيضانشطينكانواوطنيةتوجهاتذويفلسطنيين

أعضائهاأغلبيةانضمامعنأعلن،ام079وفيسوريا.

فلسطين.لتحريرالشعبيةالجبهةإلى

تفجرتالتيالحجارةأطفالانتفاضةالمنظمةدعمت

فاغتالت،ام879عامغزةوقطاعالغربيةالضفةفى

كانالذيالوزيرخليلجهادأباالإسرائيليةالقوات

بمهندسلقبحتىالدعمهذاتدفقعنمسؤولأ

اعترافعرفاتياسرأعلن،ام889عاموفي.الانتفاضة

دولةجانبإلىالوجودفيإلممرائيلبحقالمنظمة

علىالتوقيعتمام،399سبتمبر13وفي.فلسطينية

ودخل.والقطاعالضفةفيالفلسطنيالذاتيالحكماتفاقية

الفلسطينيالذاتيالحكمسلطةليديرغزةإلىعرفاتياسر

.ام499يوليوفي

لبنان

اليمينيةاللبنانيةالأحزابمنتحالف.اللبنانيةالجبهة

يونيوفيتشكلالمارونيةالسياسيةالشخصياتوبعض

التابعةالمشتركةالقواتوجهفيالوقوفبهدف،ام769

سليمانتضموكانت.اللبنانيةوالحركةالفلسطينيةللمقاومة

وكانت.وآخرينالجميلوبيارشمعونوكميلفرنجية

فيالنصرانيةالطوائفحمايةحولتدورالجبهةشعارات

والمسياسيةالاجتماعيةالامتيازاتعنوالدفاعالشرق

الجبهةشاركتوقد.لبنانفيالمارونيةللطائفةوالاقتصادية

مماالفلسطنيينالباشاوجسرالزعترتلمخيميتصفيةفي

اللبنانيين.والمواطنينالفلسطينيينمنالالافمقتلعنهنتج

فرنجيةسليمانعنهاانثمقعندماتصدعتالجبهةأنإلا

بتصفيةفيهاالمشتركالكتائبحزبقاموعندماام،789

.شمعونكميليرأسهكانالذيالأحرارالوطنيينحزب

لبنانيةاجتماعيةإصلاحيةحركة.الاجتماعيةالحركة

إنشاءالحركةهدفوكان.ام579عامتأسعست

والتدريبالتعليموتطويرالأميةومكافحةمستوصفات

القضاءأهدافهامنوكان.ذلكوغيروالاقتصادوالإسكان

غريغوارمؤسسيهاأبرزمنوكان.لبنانفيالطائفيةعلى

حداد.

لبنانيسمياسيتنظجمأمل()حركة.المحرومينحركة

الإسلاميالمجلسرئيسالصدر،موسىالإمامأنشأه

ازديادبعدام،749عاملبنانفيالاعلىالشيعى

والمقاومةلبنانجنوبسكانعلىالإسرأئليةالاعتداءات

المظلومينعنالظلمرفعهدفهاوكان.هناكالفلسطينية

حركةهيبلطائفيةليستأنهاتؤكدوالحركة.والمحرومين

مسلحةمليشياتبتأسيسالحركةوقامتجميعا.المحرومين

اندلاعبعدوذلك)أمل(اللبنانيةالمقاومهأفواجسميت

.أم759عاماللبنانيةالأهليةالحرب

يضمسياسيإطار.لبنانفيوالتقدميةالوطنيةالحركة

وقد.لبنانفيالعاملةوالتقدميةوالقوميةالوطنيةالقوى

خلالاللبنانيةالحياةفيمتزايدةأهميةالحركةهذهاكتسبت

الفلسطنيةالمقاومةمعشكلتحيث،اللبنانيةالأهليةالحرب

للتحالفالعسكريالجسمكانتالتىالمشتركةالقوات

بعضالحركةمنوانسحبت.الوطنياللبنانيالفلسطني

حركةمعالأخيرةخلافبعدلسورياالمؤيدةالعناصر

بقيادةالأخرىالعناصرواصلتفيما،الفلسطينيةالمقاومة

لبنانفيالاششراكىالتقدمىالحزبرئيسجنبلاطكمال

.جنبلاطكمالانظر:.الفلسطنيةللمقاومةمساندتها

بأنهالحزبهذايوصف.الجمهوريالاستقلالحزب

فترةفيتأسس.لبنانيوطنىليبراليسياسيحزب

مؤسسيهمنوكان.ام319عامالفرنسيالانتداب

وقد.وغيرهمأرسلانوساميعسيليووليمالمردعيبس

ينسقوكان.وعروبتهلبنانباستقلالالحزبهذاطالب

يطالبسوريا.وكانفيالوطنيينحركاتمععمله

بينمنكان.اللبنانيالشعبفئاتجميعبحقوق

لأنهاام369سنةاللبنانيةالفرنسيةللمعاهدةالمعارضين

والسيادةالوحدةوهىالعلياالبلادمصالحلاتضمن

للحكومةفرنساأوعزت،ام389عاموفي.والاستقلال

،الحزبهذاتحلأننفوذهاتحتكانتالتياللبنانية

.ام389يوليوآخرفيلذلكاللبنانيةالحكومةفامتثلت

الثمانينياتأوائلفىالحزبهذاتأسس.اللةحزب

لجزءالإسرائيليالاحتلالإبانوترعرعالعشرينالقرنمن

فيالحزبساهموقد.الغربيوالبقاعلبنانجنوبمن

أحدومايزال،لبنانلجنوبالإسرائيليالاحتلالمقاومة

قامتوقد.الاحتلالذلكتصارعالتيالرئيسيةالقوى

ما499مايوفياللبنانيللجنوبالمحتلةالإسرائيليةالقوات

مصطفىواسمه،البارزينالحزبزعماءأحدبخطف

بتدخل-مؤقتا-انتهىشديدتوترإلىأدىمماالديراني

أوائلفيأخرىمرةالتوترعادوقدودوليةعربيةأطراف
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اللبنانيةالسواحلبمحاصرةإسرائيلقامتعندما،أم599

ع!لهم.مزاولةمنالأسماكومئصيادي

بقيادةاللبنانيةالمقاومةعملياتأجبرتأم199وفي

425رقمالمتحدةالأمقرارقبولعلىإسرائيلاللهحزب

02بعدوذلكلبنانجنوبمنبانسحابهايقضيالذي

.صدورهمنسنة

فضلحسينمحمدهوالحزبلهذاالروحىوالمرشد

نصرالله.حسنالعاموأمينهالله

لبنانيسياسيحزب.الاشتراكىالتقدمىالحزب

الشوفمنطقةوكانت.لبنانفيجنبلاطكمالأنشأه

يطالبماأهممنوكان.القويالحزبمركزهياللبنانية

حقاالعولوجعل،العاطلينالعمالتعويضالحزبهذابه

الصحافة.وحريةالمواطنينلكلمشاعا

بغدادحلفضدالحزبوقف،الخارجيةالسياسةفي

(أم-589أ)549الوطنيةالعربيةالحركةاشتدتعندما

عبدالناصر.جمالبالرئيعرصلاتهوقوى

رئاسةتولى،جنبلاطكمالالحزبرئيسوفاةبعد

القضاءتحفظأم،799عاموفى،جنبلاطوليدابنهالحزب

مناوئيه.بعضبتصفيةاتهامهبعدجنبلاطوليدعلىاللبناني

.جنبلاطكمالانظر:

الثلاثينياتأوائلفيتأمس!.اللبنانيةالكتائبحزب

بالحفاظسميبمايتمسكالحزبكان.العشرينالقرنمن

وبتكريساللبنانيينمنفريقبهايتمتعالتيالامتيازاتعلى

جانبإلىالكتائبووقفت.اللبنانىالإقليميالكيان

للجمهوريةرئيساشهابفؤادأصبحعندماشمعونكميل

الفلعسطنيةالمقاومةقويتوعندما.ام589أحداثبعد

للسلطةالمقاومةبإخضاعالكتائبحزبطابىلبنانفي

لبنانفيالأهليةالحربفيمشاركتهوكانت،اللبنانية

جدا.كبيرة

رئيسأقامهلبنانىحزب.الوطنيةالكتلةحزب

موته،وبعد.ام439عامإدهإميل،آنذاك،الجمهورية

.م9491سنةإدهريمونالعميدابنهالحزبرئاسةتولى

علىوالمحافظةلبنانكيانتعزيزالحزبمبادئمن

لبنانلأن،ولكن،لبنانلبنانيةالحزبويؤكد.شخصيته

دولةفهو،العربيةالجامعةفيوعضوالعربيالشرقفييقع

.مميزةشخصيةذاتعربية

فيالاشتراكرفضوقدالبرلمانفيمقاعدعدةللحزب

.السلاححملرفضكما،الأهليةالحرب

عنهوعبرتلبنانفيظهر.القوميالنداءحزب

عامالصلعأسسهاكاظمقدكانالتيالنداءجريدة

وبعض!الصلحأقاربمنعدداالحزبضم.أم329

فيالحزبنفوذوقوي.المثقفةالنصرانيةالشخصيات

رئيصرمنصبإلىالصلحرياضوصلإذالأربعينيات

منويختفييخبوجعلتهالحزبممياسةلكنالوزراء.

.الخمسينياتفيالسياسيالمسرح

أسسهلبنانيسياسىحزبالأحرار.الوطنيينحزب

دولةلبنانأنأساسعلىام589عامشمعونكميل

اللبنانيينولاءيكونأنعلى،تامةسيادةذاتعربية

الحالية.بحدودهلوطنهم

فوراللبنانيةالأهليةالحربفىالحزبهذايشتركلم

وفيأشهرعدةتأخربل،الكتائبحزبفعلكماأبتدائها

شسمعونقواتدحرالكتائبحزباستطاعالأمر،نهاية

سياسى.كزعيمبشخصهالمساسدون

لينينيماركسيتنظجم.لبنانفيالشيوعيالعملمنظمة

الاششراكيينمنظمةاندماجإثرعلىأم079مايوفيتأسصر

العربالقوميينحركةعنالمنشقاليساريالجناح-اللبنابن

مجموعةوهوالاشتراكىلبنانوتنطمإبراهيممحسنبقيادة

المنظمةودعت.طرابلسىفوازبقيادةالماركسيةالكوادرمن

المقاومةوحركةاللبنانيةالشعبيةالحركةبينالتحالفإلى

ألاشتراكيالتقدمىالحزبمعالمنظمةوتحالفت.الفلسطينية

الوطنيةالحركةنواةلتشكيلاللبنانيالشيوعىوالحزب

فاعلدورلهاوكان.جنبلاطكمالبقيادةاللبنانيةوالتقدمية

المقاومةومساندةإسرائيلضدالعسكريةالعملياتتأييدفي

فىإصدارهابدأالمساءبيروتمجلةوللمنظمة.الفلسطينية

لتحريرالديمقراطيةالجبهةتشارككانتأنبعد،أم829عام

الحرية.مجلةإصدارنيفلسطين

مصر

فيالمصريةالسياسيةالساحةفيالأحزابظهوركان

فىفاعلادوراتؤديوظلت.الميلاديالعشرينالقرنمطلع

نشاطحولدارالذياللغطرغمالمصريةالوطنيةالحركة

جميعحلتام،529يوليوثورةقامتوعندمابعضها.

ثمالواحدالحزبنظامالثورةجربت.السياسيةالأحزاب

ألاشريطةالحزبيةالتعدديةتجربةأخيراوأعادتالمنابر

الشريعةمبادئمعتأسيسهعندحزبأيمبادئتتعارض

الجبهةوحمايةام529يوليوثورةومبادئ،الإسلامية

النظامعلىوالحفاظالاجتماعيوالسلامالداخلية

وأدينيأوطبقيأساسعلىالحزبيقوموألا.الديمقراطي

ومبادؤهالحزبأهدافتكونوأن.جغرافىأوطائفي

الساحةعلىتعملالتيوالأحزاب.علنيةتمويلهومصادر

(،الحاكم)الحزبالديمقراطيالوطنيالحزب:هيحاليا

الأحرارحزب،الوحدويالتقدميالوطنىالتجمعحزب

الوفدحزب،الاشتراكيالعملحزب،الاشتراكيين

الحزب،الاشتراكيالعربىالحزب،الأمةحزبالجديد،
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العربيالحزب،المصريالخضرحزب،الديمقراطيالاتحادي

وحزبالاجتماعيةالعدالةحزب،الناصريالديمقراطي

الأحزاببعضالمقالةمنالجزءهذاويتناول.التكافل

المصرية.السياسيةالساحةفيدوراأدتالتيالمصرية

فيمسياسيتنظيم.العربيالاشتراكيالاتحاد

جمالالراحلالرئيسأعلنهالعربيةمصرجمهورية

السياسيالتنظيمليكونأم629يوليو4فىعبدالناصر

جميعمنالعاملالشعبقوىفيهتتحالفالذيالشعبي

القومي.للاتحادبديلاجاءوقد.الطقات

هو:التنظيمهذاأنعلىالاشتراكيالاتحادقانوننص

إرادتهاعنوتعبرالجماهيرتقودالتىالاشتراكيةالطليعة

سيرهعلىالفعالةبالرقابةوتقوم،الوطنيالعملوتوجه

.الميثاقمبادئظلفىالسليموخطه

ألفت.منتسبينوأعضاءعاملينأعضاءمنالاتحادتكون

للأعضاءوكانمثلا،بالقريةالتأسيسيةالوحدةالأولىالفئة

العاملونالأعضاء.عاملينأعضاءإلىيتحولواأنالمنتسبين

حينفيالمستوياتجميععلىالترشيححقلهمالذينهم

أعضاءبلغوقد.الباقينالأعضاءلجميعحقاالانتخابيكون

ملايين.ستةإنشائهعندالعربىألاشتراكيالاتحاد

الساداتأنورالراحلالرئيسآعلن،م4791عامفى

اختيارية،الاتحادعضويةتصبحأنأساسهاجديدةخطة

،للنقاباتالجماعيةبالعضويةإليهالانضمامفييسمحوأن

فيماتحولتبداخلهمتميزةسياسيةمنابربنشوءيسمحوأن

اليسار.،الوسط،اليمين:أسسالمميةأحزأبثلاثةإلىبعد

العربيألاششراكيالاتحادإقامةفيمصرحذوحذت

تحملسياسيةتجمعاتوجدتكماوالسودانليبيامنكل

.ولبنانسوريافيالاسمهذا

الاتحادألغسالعشرينالقرنمنالثمانينياتأوأخروفي

الاحزابتكوينعلىالموافقةوتمتالعربيألاشتراكي

.بشروط

فىيوليوثورةأنشأتهممياسيتنظيم.القوميالاتحاد

تحقيقالاتحادهدفوكانالتحرير.لهيئةبديلاعهدهاأول

علىالجهودوحث،الثورةأجلهامنقامتالتيالأهداف

والاقتصاديةالسياسيةالنواحيمنسليمابناءالبلادبناء

الفوارقتقليصأيفكما:الأهدافتلكومن.وألاجتماعية

حكومةوإقامة،الإقطاععلىوالقضاءالشعبطبقاتبين

وطردوطنيجيشوتكوينالشعبلمصلحةتعمل

الاتحادمكانهليحلالقومىالاتحادحلوقدالمستعمر.

.أم629عامالعربيالاشتراكي

يدعلىاسستمصر.فىالمسلمينالإخوانجماعة

فيدعوتهالبنابدأ.ام609عامالمولودالبناحسنالشيخ

أدبياتتقولكما،هدفهوكانام929عاماللإسماعيلية

التوجيهوتوجيههمالمسلمينجهودتوحيد،الجماعة

انتقلثم.بهميحيقالذيالشردرءمنليتمكنواالصحيح

القرىيجوبوبدأالإخواندأرفيهاوأنشأالقاهرةإلى

وتنظيمبالجيعششصلوبدأالإخوانلجماعةللدعوةوالمدن

إلىكتائبهبعضالبنادفع،أم479عاموفي.الضباط

الإسرائيلية.العربيةالحربفىشاركتحيثفلسطين

بينومصادماتمواجهاتحدثتالحقبةتلكوخلال

بحياةأودتالمصريةوالحكومةالمسلميناللإخوأنجماعة

نفسهالعامالمرشدوكان.الجانبينفيالمسؤولينمنالعديد

حيثالمصادماتتلكضحاياأحدالبناحسنالشيخ

فبراير21فيالمسلمينالشباندارأمامالنارعليهأطلقت

.الحياةوفارقأم419

البناحسنالشيخحاول،دعوتهمنمبكروقتومخذ

فلسطينفيوبخاصةمصرحدودخارجاتصالاتإقامة

الحاجوبينبينهاتصالاتهناككانتحيثولبنانولمموريا

أنهكما،الثلاثينياتأوائلمنذفلسطينمفتىالحسينيأمين

أسعدومحمدالساعاتيعبدالرحمنمنمكوناوفداأرسل

إلىالمعروفالتونسيالزعيمالثعالبيوعبدالعزيزالحكيم

حيثدمشقإلىالوفدغادروبعدهاالمفتيلمقابلةالقدس

البنا.حسنأنظر:سوريا.فيالإسلاميةالحركةزعماءقابل

المسلمونالإخوانوقفيوليو،32ثورةقامتوعندما

الحكمفيالاشتراكمنيتمكنوالملكنهمالثورةجانبإلى

وقد.ألحكومةمعوالخصومةالجدلمنسلسلةفيودخلوا

الجماعةقياداتمنالعديدباعتقالالحكومةقامت

العديدبحقبالإعدامأحكامصدرتوقدومحاكمتهما.

بعضهاعنوأفرجبعضها،وخففمنها،بعضنفذ.منهم

فعالةمشاركةالعشرينالقرنثمانينياتوشهدتالاخر.

لهم.الخصصةالبرلمانيةالمقاعدفيلهم

مصريةمياسيةحركة.المصريةالسلامأنصارحركة

جمعتتحضيريةلجنةبوساطةام،ء9.فيتكونت

والحزبالوطنيالحزب:أحزابعدةمنعناصر

والطليعةالوطنيللتحريرالديمقراطيةوالحركةالاشتراكي

شخصياتإلىلالإضافةهذا.المسلمينوالإخوانالوفدية

البنداريكاملمحمدمثلحزبيةغيرتقدميةوطنية

علىالعملهدفهاكانوغيرهما.عبدالقدولروإحسان

كفاحمعالمصريالشعبكفاحوتوحيداسملامإقرار

حكمأثناءعملهاتمارسالحركةظلتوقد.العالمشعوب

قائدها،الدينمحيخالدوكانعبدالناصر،جمالالرئيس

العالميالمجلسلرئيسنائباانتخبقد،الفترةتلكفي

بحلهاأمراأصدرالساداتأنورالرئيمك!ولكن.للسلام

لزيارتهإدانتهابسببموجوداتهاوضبطأموالهاومصادرة

أنور.،الساداتانظر:.أم779عامالقدس
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حزب)حدتوا.الوطنيللتحررالديمقراطيةالحركة

مأ479الحركةهذهتأسعست.ماركسىمصريممياسي

المصريةالحركةأهمها:ماركسيةمنظماتعدةبتحالف

إسكراومنظمة،أم429عامتأسعستالتيالوطنيللتحرر

والكفاحالمستعمرإجلاءأهدافهامنوكان(.)الشرارة

السويسقناةوتأميمالعسكريةالأحلافورفضالمسلح

ويوسفحمروشأحمدرجالاتها:أشهرومن.ذلكوغير

عندأم539يوليوثورةأيدت.الدينمحيوخالدصديق

ينايرفي.الشيوعييناعتقالهابعدهاجمتهاثمقيامها

فيالماركسيةالتنظيماتغالبيةمعاندمجت،أم589

اتحماداسمها:سريةصحيفةأ!هصدرتموحدحزب

فكرةحولأم589سبتمبرفىانشقتثم.الشعب

،أم589ينايرفيأعضائهابعضوأعتقلالقوميألاتحاد

المعتقلين.عنوأفر!أم649عامالحركةوحلت

عامينايرفيمصرفيشكلحزبالاتحاد.حزب

المطالبةيتضمنالسياسيبرنامجهوكان.ام259

وكانبالبلاد.والنهوض،للعرشوالولاء،التامبالا!شقلال

منالتخلصبغيةالملكيةالسرايمنبإيعازجاءقدتشكيله

فيالطهاغيةوأغلبيتهالوفدحزبأعضاءعددضخامة

،الحزبرئيسإبراهيمباشايحيىوكان.المصريالبرلمان

وكيليه.عيسىباشاوحلميماهرعليكانكما

مقاعدفامتلأتذأك،بعدبرلمانيةانتخاباتعقدت

نفسه،اليومفيالنوابمجلسفحل،وفديةبأغلبيةالبرلمان

.ام259مارس23فيذلكوكان

م(.5391-291)2الدستورصلنالاحرارحزب

فيالأراضيملاككبارمصالحيمث!!مصريسياسيحزب

ويرفضالحكمفيالتدرجإلىيدعوالحزبوكانمصر.

باشا،يكنعدليبرئاسةالحزبتكون.الصئالثورية

ووضعباشا.زغلولسعدلسياسةالمعارضينمنوكان

ولكنأم،!23سنةلمصردستوراالحزبهذاأعضاء

طيبةعلاقاتالحزبلهذاوكانت.عارضهالوفدحزب

تتأرحلينكانتفقدالملكيبالقصرعلاقاتهأمابالإنجليز.

مأ369سنةمعاهدةأبرمتحتى،والتحالفالخصومة

التحالف.مبدأعلىفاستقرت

اشتركولما،المصريينبينشعبيةالحزبلهذاتكنلم

حزبأمامكبرىهزيمةهزمأم،239عامانتخاباتفي

وزارةفيفؤادالملكصففيالحزبهذاووقفالوفد.

ضدأم29ءعامالملكمنبتكليفآلفهاالتىباشازيور

تحالفأم،289وأم269عاميبينالفترةوفىالوفد.

وما.الملكضدالوفدحزبمعالدستوريينالأحرارحزب

ولما.ام039عامحتىذلكبعدالوفدعارضأنلبث

للوفدحليفاوقف!ام،239عامدستورباشاصدقيألغى

معائتلافيةوزاراتفيذلكبعدواشتركالقرار.ذلكضد

3891سنةمنوالبرلماناتالوزاراتفيالسعديينحزب

.أم949إلى4591ومن،أم429إلى

لمأنهإلاالمثق!ن،مننخبةصفوفهفيضمأنهومع

منكان.المصريالشعبجماهيربينشمعبيةلهتكن

ومحمد،فهميوعبدالعزيزلكن،عدليالبارزينأعضائه

هيكل،انظر:.هيكلحسينمحمدوالدكتورمحمود

حسين.محمد

معالحزبهذاحلمصر،فىيوليوثورةقامتعندما

طهالدكتورالحزبهذاناصر.المصريةالأحزاببقية

سنةبينوذلكالفكرحريةأجلمنمعركتهفىحسين

طه.،حسينانظر:.أم269و2591

نشأحزب.الدستوريةالمبادئعلىالإصلاححزب

يرأسكانالذييوسفعلىبرئاسةأم609عاممصرفي

الناطقةهيالجريدةهذهوأصبحتالمؤيد.جريدةتحرير

الإنجليزمعالتعاونيؤيدالحزبهذاوكان.الحزبباسم

فرصبزيادةالحزبونادىمصر.يحتلونكانواالذين

كانالتيالختلطةالمحاكمعملوإنهاءللمصريينالتعليم

الاجنبيةالامتيازاتبإنهاءوطالب،الأجانبفيهايحاكم

مصر.فيالأجنبيةالدولمواطنوبهايتمتعكانالتي

وبوفاة،المصريالجمهوربينشعبيةالحزبيجدلم

.الحزبانتهىيوسفعلىالشيخرئيسه

عاممصرفيتأمس!سياسيحزب.الأمةحزب

المحافظةالارستقراطيةالطبقةمنأعضاؤهوكان.أم709

أما،عبدالرازقحسنرئيسهوكان،الأراضيملاكوكبار

تحريررئيسكانالذيالسيدلطفيأحمدفهوالمفكرالرأس

السامىالمندوبمنتعضيداالحزبيجدلمولما.الجريدة

يتطورالحزبولم.التامبالاستقلاليناديأخذ،البريطاني

وأصبح،قائمةلهتقملمولذلك،الوطنيةالأحداثمع

عليهانشقثمالوفدحزببناةأحدالسيدلطفيأحمد

الدستوريين.للأحراروانضم

من.الوحدويالتقدميالوطنيالتجمعحزب

أبريل1.فيأنشئوقدمصر.فيالمعارضةأحزاب

لمسمحقدالساداتأنورمحمدالرئيسوكان.أم769

حزبامصرفيالسياسىنشاطهبممارسةالحزبلهذا

السيدوكلف.العربيالاششراكىالاتحادإطارفىمعارضا

اليسار.يمثلالذيالحزبمقرريكونبأنالدينمحيخالد

التقدميالوطنيالتجمعاسماليساريالمنبرهذاواتخذ

.الوحدوي

أعضاؤهوكان،بسرعةالحزبعضويةزادت

المحافظاتفيالبابوفتحعضوا،281المؤسسمون

منيقربماإليهانضمأنفكان،لعضويتهللانتعساب



273العربيةالسياسيةالأحزاب

وكانت.قلائلأشهرغضونفيعضو000.051

والدينىوالقوميوالماركسيالناصريالتيارمنالعضوية

الديمقراطي.والوطني

ماكثيراالتيالأسبوعيةالأهاليجريدةالحزبأصدر

لاخر.حينمنتعطيلهابسببالصدورعنتتوقفكانت

.الأسبوعفىنسخة000.051حوالىتوزيعهاوبلغ

الساداتأنورمحمسدللرئيسمعارضةالحزبأظهر

معها.السلاماتفاقيةوانتقدإسرائيلزارحين

فينشاطهالحزبهذابدأ.المصريالشيوعىالحزب

وحسنيروزنتالجوزيفبقيادةبالإسكندريةأم229عام

الحزبداخلالانقساماتوكثرت.مارونوأنطونالعرابى

بيانهالحزبوأذاع.فيهقويةقيادةوجودعدمبسبب

الأهدافيشملوهوأم229عامفبرايرفيالتأسيسي

السويسقناةتأميم2-السودانمعالاتحاد-أ:التالية

الامتيازاتإلغاء-4للدولةالخارجيةالديونإلغاء3-

إصلاح6-الزراعيللإصلاحقانونإصدار5-الأجنبية

.النقاباتبتأسيسوالسماحالعملقانون

سلطاتمنخشيةبسريةالعمليحاولالحزبوكان

دولةإنشاءالشيوعيالحزبحاول.البريطانيالاحتلال

،الإضرابعلىالعمالوحثأم،239عامفيالعمال

قياداتعلىالقبضألقتزغلولسسعدحكومةولكن

بسبببعضهمماتحيثالسجونوأودعتهمالحزب

.الطعامعناللإضراب

الثميوعيةالحركةنشطت،الثانيةالعالميةالحربخلالفي

وقويت.البريطانيالاستعمارضدالوطنيالنضالبسبب

جمعيقفالجناحهذاوكان،كورييلزعامةتحتالحركة

فلسطين.تقسيممشروعلقبول)سابقا(السوفييتيالاتحاد

بينالحرباندلعت،أم489مايومنعشرالحامسوفي

.السجونإلىالشيوعيينمنعددوأدخل،والعربإسرائيل

فىالشيوعيةالحركةكانت،الخمسينياتمطلعفي

جمالحكومةسمحتام،569عاموفي.نشطةمصر

واجتماعيةثقافيةأعمالبممارسةللشيوعيينعبدالناصر

الحزبووقف.السياسيالعملمنمنعهمولكنهوصحفية

المصريينالمتطوعينتجنيدفيللحكممناصراالشيوعي

بينالعلاقاتوبتطور.القناةفيالبريطانيينضدللعمل

الشيوعيينعداءحدةخفت،الشرقيالمعسكرودولمصر

فىصحفهمبعضإنبلعبدالناصر.حكمنظامضد

الطريقفييسيروطنياتقدميانظامااعتبرتهالخارج

اللارأسمالى.

ما439سنةمصرفينشأ.الوفديةالكتلةحزب

سنةالأحزابإلغاءحتىالسياسينشاطهفيواستمر

منعبيدمكرمفصلبعدالحزبهذاتشكلوقد.أم539

رئيسمعاختلفأنبعدأم،429مايوفيالوفدحزب

.النحاسمصطفىالوفدحزب

الكتاببتأليفنفسهعبيدمكرمالحزبرئيسشغل

الوفدحزبفسادسماهمافيهيسردأخذالذيالأسود

الوفديةالكتلةحزبيجدولم.النحاسمصطفىورئيسه

مآربهتحقيقفيوفشل،مكرميقولكانماإلىتصغىأذنا

.النحاسمصطفىموقفإضعافمن

.أم219عامالقاهرةفيتأسس.اللامركزيةحزب

الواسعةباللامركزيةيناديعربياالحزبهذاوكان

العثمانية.الدولةتحكمهاكانتالتيالعربيةللمقاطعات

أمثالمنالمثقفينالسوريينبعضالحزبرأسعلىوكان

ومحبعمونوإسكندررضارشيدومحمدالعظمرفيق

بسرية،يعملونالأعضاءهؤلاءوكان.الخطبالدين

حقفىفأصدرالسفاحباشاجمالأخبارهمبلغتولكن

محمدانظر:.الحزبواختفى،إعدامأحكامبعضهم

رضا.رشيد

مأ339عامتألسرمصريحزب.الفتاةمصرحزب

عامالمصريةالأحزاببقيةمعنشاطهحظرتمحتىواستمر

عامالقرلقبمشروعاجتماعيانشاطهالحزببدأ.أم539

المصريالشبابمنلفيفأقامهقدكانالذيام039

صغيرةمشروعاتلتمويلالقرلقفئةمنتبرعاتلجمع

فيذلكبعدالجمعيةتشكلتثم،والمتسولينللمحتاجين

منوكان.حسينأحمدبزعامةأم339أكتوبر

ومصطفىرضوانفتحيالبارزينالجمعيةشخصيات

الوكيل.

الوفد،وحزبالحزبهذابينشديدةخصومةثارت

الدستوريينكالأحرارللوفدالمناوئةالأحزابمعووقف

مصرأبرمتهاالتيأم369سنةمعاهدةوهاجم،الملكومع

القمصانبفرقوبدأ،النحاسمصطفىبزعامةبريطانيامع

الفاشية.الزرقاءالقمصانبأصحابأسوةالخفراء

والملك.الأحزابمعمتعددةخصوماتفيالحزبودخل

بقيةمعحلوأخيرامناصروهوقلنشاطهتضاءلولكن

.ام539عامالمصريةالأحزاب

وكان،ام809عامأس!.المستقلةمصرحزب

الحزبعنانفصالهبعدوذلكفانونأخنوعمؤسسه

وكانت.الأقباطمنجماعةحزبهإقامةفيوعاونه،الوطني

مصرووحدةمصراستقلالعلىمبنيةالحزبمبادئ

بريطانيا.معالصداقةوتحقيقوالسودان

نشطسياسيدورأييؤديأنفيفشلالحزبأنغير

مصر.في

سنةقويةخصومةإثرنشأ.السعديةالهيئةحزب

جهةمنالنقراشىفهميومحمودماهرأحمدبينأم389
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يترأسهكانالذيالوفدحزبسكرتيرعبيدومكرم

القويةالصلاتورغم.أخرىجهةمنالنحاسمصطفى

إلىانحازالوفدرئيسأنإلا،الأربعةهؤلاءبينكانتالتي

،الحزبمنالاخرينالعضوينوفصلعبيدمكرمجانب

أنهماهرأحمدرأيمنكان.السعديةالهيئةحزبفاكفا

منفإنهأم،369لسنةالمصريةالإنجليزيةالمعاهدةبإبرام

واحد.حزبفيالمصريةأسسياسيةاالأحزابدمجالواجب

نشأهناومن،ذلكعلىومكرمالنحاسيوافقولم

فاثفالنحاسمعمكرماختلفأنلبثماث!.الخلاف

وزارةدتأديصالسابقينخصومهإدىوانضمالوفديةالكتلة

الحكم.خارجوالوفدمعهما،

علىفخلفهماهر،أحمداغتيل،أم459فبرايرفي

شاباغتالهالذيالنقراشيفهميمحمودالحزبرئاسة

شرطة.ضابطزيفىالمسلمينالإخوانمنأنهاعتقد

نأرأىالذيعبدالهاديإبراهيمالحزبرئاسةفتولى

والوفديينالمسلمينالإخوانضدالشدةمنكثيرايمارس

،أم529سنةانطلقتيوليوثورةولكن.والشيوعيين

.أم539عاممصرفيالأحزأبكلوألغت

عاممصرفيكاملمصطفىأسسه.الوطنيالحزب

مصراستقلالالحزبأهدافأهممنكان.أم709

علىنصتإذأمبم084سنةلندنمعاهدةإلىوالرجوع

دستورووضع،العثمانيةالسيادةتحتمصرفيالذاتىالحكم

كامل.مصطفىانظر:.الحكومةعلىالبرلمانيةالرقابةيكفل

فريدمحمدوخلفهأم809عامكاملمصطفىتوفى

المظاهراتوتنظيموالتعليمىالاجتماعىبالتطوراهتمالذي

البريطانية.الاحتلالقواتضد

مصرمنفهاجرفريدمحمدعلىالخناقالإنجليزضيق

.أم219عام

مفاوضات"لاأنالوطنيالحزبمبادئأهممنكان

فيالاششراكيرفضالحزبكانكماالجلاء"،بعدإلا

فيموجوداالبريطانيالمستعمردامماوطنيةوزارةأية

البلاد.

مأ539عامفيالأحزاببقيةمعالحزبالغي

يوليو.ثورةوزاراتفيأعضائهبعضوأشترك

جريدةحولالحزبهذأأنشئالحر.الوطنىالحزب

بعضيدعمهوكانأم،709سبتمبرفيمصرفيالمقي

صروفالدكتورومنهممصراستوطنواالذينالمسوريين

كانواالذينمنوهم،مكاريوسوالدكتورنمروالدكتور

يهاجمهمكانالذي)المصري(الوطنىالحزبيعادون

وتوليهممصر،فىالبريطانيبالاحتلالعلاقاتهمبسبب

عنيدافعونهؤلاءوكان.الدولةفيالعلياالمناصب

أيضامعهميقفكانفقدولذلك.معهويقفون،الاحتلال

أصبحالذيالأيوبيوحيدمحمدومنهممصرأغنياءبعض

كانماالمصريونيتقبلولمالحر.الوطنيللحزبزعيما

الدنيا،بهفضاقتللإنجليز،عميلبأنهونعتوهالأيوبىيقوله

السياسى.المسرحعنواختفى

عاممصرفيالحزبهذاتشكل.المصريالوفدحزب

السامىالمندوبزغلولسعدقابلأنبعدوذلكأم189

الأولى.العالميةالحرببعدمصرباستقلالمطالباالبريطاني

لايحمللأنهسعدمطالبةعلىالساميالمندوبواعترض

سعدفرأى.المهمةبتلكليقومالمصريةالأمةمنتفويضا

تواقيعجمعهيالدليللإقامةوسيلةخيرأنزغلول

اتصلقديكونواسئوبذلكنطاقعلىالمصريينالمواطنين

سيفحمأخرىجهةومنجهة،منالمصريةبالجماهير

المصريين.المواطنينتوقيعاتمنلديهبماالساميالمندوب

.المصريالوفدحزبقاموهكذا

نأاستطاعأنهالمصريالوفدحزبحققهماأهممن

واحدحزبفىوالأقباطالمسلمينبينبنجاحيجمع

كلفيالوفدواستطاع.والوفاقالتفاهميسوده

الأحزابيكت!حأنفيهااشتركالتيالنزيهةالانتخابات

ابتداء:وزاراتعدةتشكيلفيونجح،ضدهوقفتالتي

فىثمأم039وفيامأ-269289من

فيثمام،449-4291فيثمأم،3691-379

فيالفوزبعدتأتيوزارتهوكانت.أم0591-529

إلىيعمدالذيالملكمعبأزمةوتنتهي،حرةانتخابات

الحكم.كرسيمنطردها

التعليممجانيةمصرعرفتالوفد،حزبوزاراتوفي

التىالمجانيةالسياسةتلكخاصةالختلفةمراحلهبعضفي

أهمالتعليمأنفيهارأىوالتيحسينطهالدكتورطبقها

طه.،حسينانظر:.للإنسانوالهواءالماءسن

نأوامشطاعللإنجليز،المصريالوفدمفاوضاتكثرت

الختلطةالمحاكمإلغاءأقلهالمصرالفوائدمنبشيءيظفر

المعاهدةإبرأمعندتمتوالتيمصرفيالأجنبيةوالامتيازات

المعاهدةتلكجاءتوقد.أم369عامالمصريةالإنجليزية

وتهديدهألمانيافيالزعامةهتلرتولىبعدأولىخطوة

معاهدةفيألمانياعلىأوقعوهماعلىوفرنسابريطانيا

مصطفىوحاول.معاهدة،فرسايانظر:.فرساي

علىليحصلالعالميةالسياسةفيالتوترمنالإفادةالنحاس

بينالعلاقاتتوترولكنبريطانيا.عنالتامالاستقلال

النحاسمصطفىوبينفاروقالملكعهدفىالملكيالقصر

الإنجليز.منحقوقهااستخلاصعلىمصريساعدلم

ألغتحتىالوفد،لحزبرئيساالنحاسمصطفىظل

ثورةانظر:.المصريةالسياسيةالأحزابسائريوليوثورة

عملالذيالمصريالوفدحزبنهايةكانتوهكذابوليو.
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اسمتحتتسجيلهعلىالدينسراجفؤادالأخيرسكرتيره

حزبوحازالسياسيةالحياةفيليشاركالجديدالوفدحزب

عامدورتهتنتهيالذيالشعبمجلسفىمقاعدستةالوفد

.زغلولسعدانظر:.أم899

أنشأتهاعربيةفدائيةمنظمة.العربيةسيناءمنظمة

بعدلسيناءالإسرائيليالاحتلالإثرمباشرةالمصريةالحكومة

علىيشرفالمصريالجيشوكان.أم679يونيوحرب

داخلفدائيةعسكريةبعملياتقامتوقدأبنائها.تدريب

قطاعأبناءمنكبيراعدداالمنظمةواستقطبت.المحتلةسيناء

وقد.أم689ديسمبرفيرسمياوجودهاعنوأعلن.غزة

الاستنزافحربإبانالعربيةسيناءمنظمةدوراشتد

فيالنارإطلاقوقفإعلانبعدنشاطهاوانخفض

مشروععلىالطرفينموافقةبعد،أم079اغسطس

حربحتىاستمرالعسكرينشاطهاولكنروجرز.

بحلهاتوجيهاتصدرتالحربوبعد،أم739أكتوبر

نهائية.بصورة

لمغربا

تجمع.الدستوريةالمؤسساتعنالدفاعجبهة

والشخصياتوالأحزابالقوىمعظمضمواسعمحياسي

للقواتالوطنيوالاتحادالاستقلاللحزبالمعارضةالمغربية

مارسفيتشكلتوقد.للحكومةوالمؤيدةالشعبية

الأغلبيةعلىالحصولفيفشلتالجبهةلكنأم.639

.ام649عاممنذوجودهامبررفقدتوبالتالىالمطلقة

سياسىحزب.الشعبيةللقواتالوطنيالاتحادحزب

يناديالحزبهذاوأخذ.أم959ينايرفيأنشئمغربى

وعسكريااقتصادياالبلادوتحرير،الحقيقيةبالديمقراطية

إلىالبلادتصنيععلىوالعملالاجتماعيةالعدالةوتحقيق

التطور.أنواعمنذلكغير

وهوالحزبزعماءأحدالخام!م!محمدالملككلف

الحكومةبتشكيلأم،589ديسمبرفيإبرأهيمعبدالله

هذهأقيلتحينام069مايوحتىالحكمفيالحزبوظل

إلىالرجعيةالعناصروتسللالفسادتدينوأخذتالحكومة

تولتالتيللحكومةمعارضتهاواشتدتالبلادفيالحكم

حكومةالبلادتحكمأنبوجوبتناديوكانتبعدها.

مؤامرةاكتشفتبأنهاآنذاكالمغربيةالحكومةأعلنت.

وقامفيها.بالاشتراكالحزبأعضاءمنكثيراتهميوليوفى

منبرقيةبإرسالالحزبزعماءأحدبركةبنالمهدي

الفتيةالشقيقةالجمهوريةضد"الاعتداءفيهايدينالجزائر

انظر:غيابيا.بالإعدامعليهفحكمالخ"،...الجزائر

بركة.بنالمهدي

هذاموقفمنالمغربفيالسياسيةالتطوراتأضعفت

سياساته.فيالاستمرارعلىقادرايعدولم،الحزب

بعدةوفازأم639عامانتخاباتفيالحزبشارك

مقاعد.

للقواتالوطنىالاتحادشكل،أم079سنةوفي

الاستقلالحزبمعالوطنيةبالكتلةسمىماالشعبية

المعارضة.فيالزاويةحجرالجديدالحزب!ذاوأصئ

عبدالرحيموشكلالحزبفيانشقاقحدثولكن

الاتحطدحزبهوجديداحزباالانشقاققائدبوعبيد

الحزبهذاسياسةوكانتالشعبيةللقواتالاشتراكى

بسياسةيتعلقفيماالملكيالقصرمعبالتعاونتتسم

الصحراء.تجاهالمملكة

الصديقبنوالمحجوب،إبرأهيمعبداللهوشكل

البيضاء.الدارفرع،الشعبيةللقواتالوطنيالاتحادوغيرهم

أنشأهمغربيسياسيحزب.المستقلينالأحرارحزب

قبلالفرنسيةالثقافةتشربواالذينالمغاربةالمثقفينمنفريق

مؤيسساوكانام(.49-15)939الثانيةالعالميةالحرب

هذاانبثقوقد.جديرةرضاوأحمدمولنرشيدهماالحزب

كانواالذينالمغاربةمنطبقةتؤمهثقافينادمنالحزب

الوطني.الفاسيعلالاتجاهيعارضون

أعضاءاحتلاستقلالهاعلىالمغربحصلتعندما

ثقافتهملأجلربماالدولةفيعاليةمناصبالحزبهذا

العشمرين،القرنمنالستينياتفىولكن.وعلمهمالممتازة

ماثم،الداخليةوالنزاعاتالانقساماتفيهتدبأخذت

بالفعل.لهوجودلاأصبححتىمكانتهأضمحلتأنلبث

النضالمجلةهيباسمهتتحدثمجلةللحزبكانت

الأسبوعية.

بعدأنشئمغربيسياسيحزب.الاستقلالحزب

.أم439عامفيبظهورهانتهتأوليةمحاولاتعدة

عندماالجابونفىمنفياالفاسمىعلالالروحيزعيمهوكان

السنة.تلكفيالحزبقيامعنبركةبنالمهديأعلن

ضدالمشتركالنضالهوالحزبإليهيسعىماأهموكان

معالروابطوتوثيقالاستقلالوتحقيقالفرنسيالاحتلال

والمحافظةخاصةوالإسلاميةالعربيةوالدولعامةالعالمدول

دستورية.وجعلهاالملكيةعلى

محمدالملككلف،استقلالهالمغربحققأنبعد

منعددتشكيلبمهمةالاستقلالحزبالحامس

-الحزبداخل-صراعاتأوجدالذيالأمرالحكومات

عليها.والسيطرةالحكمكراسيعلى

أبعد،المغربعرلقالثانيالحسنالملكتولىوعندما

واتجه.ام629عامنهايةفيالحكمعنالاستقلالحزب

طالبكما،الخاصةالقطاعاتبعضبتأميمللمناداةالحزب
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الأراضيعلىوالاستيلاءالزراعيللإصلاح!مياسةبتطبيق

.المغربفيالأجانبيملكهاالتى

موضوعفيبقوةالحسنالملكالاستقلالحزبأيد

شكلهاالتىالائتلافيةالحكومةفيشاركوقدالصحراء،

الصحراء.فيالمغربموقفلتدعيمالحسنالملك

باللغةإحداهماباسمهتنطقانصحيفتانللحزب

و!طالفرنسيةباللغةوالثانية،العلمجريدةهيالعربية

.الرأي

محافظمغربىحزب.الديمقراطيالاشتراكيالحزب

أهموكان.أم469أبريلفىجديرةرضاأحمدأنشأه

الثانيالحسنالملكبجانبالوقوفهوالحزبلهذاهدف

حزبيوجههاكانالتىالمتزايدةالمعارضةوجهفى

للقواتالوطنيوالاتحاد،الفاسىعلالبرئاسةالاستقلال

الشعبية.

الديمقرأطيالاششراكيالحزبأيديولوجيةوتتسم

السريعةالتغييراتإلىاللجوءدونالتدريجيبالتطور

الثورية.الأحزأببهاتناديالتيوالحاسمة

،ام749عامتأس!.التقدميالتحرريالحزب

وأسسهقيود.بدونالفرديةوالملكيةبالحريةيناديوكان

.بلحاجأحمدو

مغربي.شيوعيحزب.والاشتراكيةالتقدمحزب

الشيوعيينمنام439عامالأوائلالحزبمؤسسووكان

وكان.بهيتأثرلمالمغربىالشعبفإنولذلك،الفرنسيين

منأهمالنازيةضدالنضالأنيعتبرونالحزبزعماء

العالميةالحربانتهاءوبعد.الفرنسيالاستعمارضدالنضال

الشخصياتإلىالحزبزعامةانتقلتأم،459عامالثانية

.الاستقلالوحزبالحزبهذابينصرأعونشب،المغربية

منعتقدالمغربيةالحكومةكانتالمغرباستقلولما

عاموفىالبلاد.فيسياسيةأعمالمزاولةمنالحزبهذا

العملمنومنعهالحزببحلرسميقرارصدرأم،069

قانونيا.

الاتحاد"جوقيامالثانىالحسنالملكأعلنعندما

أفادالصحراء،حولالنزاعبسببأم749سنة"الوطني

اسمهواستعادصفوفهونظم،الوطنيالجوذلكمنالحزب

الثانيالحسنالملكوكلف،والاشتراكيةالتقدمحزب

.مهامبعدةيعتهعليللحزبالعامالأمين

بمالأملبمالشعبحياةمنهاصحفاالحزبأصدر

الجماهير.،الأمة

فيأقيمسياسىحزبأولا!لغربي.العمللجنةحزب

العشرينالقرنمنالثلاثينياتمطلعفيوذلكالمغرب

التيالشعبعملمجلةنشاطهمركزوكان.الميلادي

.أم339أغسطس!فيالوزانيحسنمحمدأسسها

وكانأم349عاممطلعفيرسمياالحزبتألسم!

الفاسى،علالمثلالبارزةالمغربيةالشخصياتبعضيضم

وغيرهم.والوزانيوديوري،اليزيديومحمد

شددأم369عامالرباطفىاللأولمؤتمرهالحزبعقد

المغربى.للشعبالأساسيةالحرياتتأمينعلىفيه

وتنظجمالصحفمنعددبتأسي!م!نشاطهالحزبوتالغ

قراراالفرنسيالساميالمفوضفأصدرالوطنيةالمظاهرات

بذلكوانتهتأم،379مارس18فيالحزببحل

.الحزبنشاطات

نياريتامو

السياسيالحزبكان.الموريتانيالشعبحزب

وكانأم،789عامحتىموريتانيافىبهالمعترفالوحيد

تحقيقإلىيهدفالحزبوكان.دادهولدالختاريتزعمه

التخلف.ضدوالنضالالوطنيةالأهداف

فىعسكريانقلابحدثام،789يوليوفىلكن

الحزبنشاطوأوقفدادهولدبحكومةأطاحالبلاد

نقلأنبعدنشاطهالحزبعاود.أعمالهوانتهتالسياسي

المدنيينإلىالسلطةالطايعأحمدسيديولدمعاويةالرئيس

الحياةوعودةالسياسيةالأحزابتشكيلبحريةوسمح

.دادهولدانحتارانظر:للبلاد.البرلمانية

موريتانيافيالحاكبمالحزبوهو.الجمهوريالحزب

الطايع.احمدسيديولدمعاويةالجمهوريةرئيمم!ويتزعمه

تاريخ.موريتانيا،،الطايعأحمدسيديولدمعاويةانظر:

حاول.الديمقراطيةموريتانياأجلمنالتحالفمنظمة

بانقلابالقيامالمنظمةهذهفيالعسكريالجناحزعماء

ولكنهيدلةولدخونامحمدالموريتانيةالدولةرئيسضد

هيدلة،ولدحونامحمدانظر:.بالفشلباءتمحاولتهم

تاريخ.،موريتانيا

اليمن

اليمنيةدلمعارضةتجمع.الديمقراطىاليمنيالتجمع

إلىالمنتميةغيرمنأحزابثمانيةتضمتحالفيةصيغةفى

أوأئلفىعنهالإعلانتموقد.فةللمعارالوطنىالتكتل

العربيالبعثحزب:هيالأحزابوهذه.أم599فبراير

الحزب،الناصريالشعبىالتصحيحتنظجم،الاشتراكي

الجبهة،الثوريالديمقراطىالحزب،الديمقراطىالناصري

)اللجنةاليمنيالاشترأكيالحزب،الديمقراطيةالوطنية

عنالمنشقةالوسطيةالقياداتمجموعاتوهي،التحضيرية

الإسلامية،النهضةحركة(،الداخلفيالحزبتنظيم

الاجتماعي.القوميالحزب

تحقيقأساسعلىأدبياتهتقولكماالتجمعهذاويقوم

توطيدأجلمنالعملرأسها:علىالأهدافمنمجموعة
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وتحقيق،الوطنيالاستقلالوتعزيز،اليمنيةالوحدةدولة

الحرياتتوسيعسبيلفيوالكفاح،الاقتصاديةالسيادة

للشعب،المعيشيةالحياةمستوىوتحسين،الديمقراطية

الإنسانحقوقوحماية،واستقرارهاليمنأمنوضمان

روحوتشجيع،والدوليةالإقليميةاليمنعلاقاتوتدعيم

والإسلامي.العربيالتضامن

التكتلعنالإعلانتم.للمعارضةالوطنىالتكتل

خمسةضموقدأم399أغسطسفىللمعارضةالوطني

يمنية.أحزاب

أئتلافيوطنيتنظجم.المحتلاليمنجنوبتحريرجبهة

الوطنيةالأطرافبيناتفاقإلىالتوصلإثرعلىقامسري

،أم669يناير13فيالعربيةالجزيرةوجنوبعدنفي

دولةلإقامةوالمؤيدينالبريطانيالوجودلمحاربةوذلك

وضمت.الشمالفياليمنيةالعربيةالجمهوريةمعواحدة

واتحادالشعبىقحطانبقيادةالقوميةالجبهة:الجبهةهذه

الشعبوحزبالأصنجعبداللهبقيادةالعمالنقابات

رئيسمكاويعبدالقويإلىبالإضافة،الاشتراكي

المكتبرئيسوكان.العدنيالتشريعيالمجلسفيالمعارضة

عبداللهالعاموالأمينمكاويعبدالقويللجبهةالسياسي

والجبهةالجبهةهذهبيندبالحلافولكن.الأصنج

ونقاباتوالجيشمصرمنكبيراتأييدالقيتالتيالقومية

بهاالاعترافإلىبريطانيااضطرمما،اليمنفيالعمال

العربيةالجزيرةجنوباستقلالوإعلانمعهاوالتفاوض

قحطانوانتخب.ام679نوفمبر92فيوالجمهورية

لها.رئيسأولالشعبي

اليمنفيرئيسيسياسيتنظجم.القوميةالجبهة

القواتضدفدائيةهجماتبشنقام)سابقا(الجنوبي

باعتبارهاالجنوبياليمنولادةإعلانإثرهاعلىتمالبريطانية

نحوالجبهةواتجهت.أم679نوفمبرفيشعبيةجمهورية

زعمائهاأبرزمنوكان.الماركسيةالاشتراكيةتبني

ربئكلي،سالم،الشعبيقحطان،إسماعيلعبدالفتاح

الجبهةتحولتأم،789أكتوبروفىمحمد.ناصرعلي

وفي.اليمنيالاشتراكيالحزبهوسياسيحزبإلى

السيدلهالعامالأمينانتخب،نفسهالعاممنديسمبر

استقالأنلبثماولكنه،للدولةرئيساإسماعيلعبدالفتاح

محمد.ناصرعلىفخلفهأم،089أبريلفي

عنمحمدناصرعليتخلىأم،859فبرايروفي

عبدالفتاحلصالحاليمنرالاشتراكيالحزبسكرتارية

ثمالوزراء.لمجلسورئيساللدولةرئيساوبقيإسماعيل

51فيالوزراءلمجلسرئيسابوصفهمنصبهمناستقال

رئيسبمنصبفقطواحتفظ،أم859فبراير

بانقلابالقيامحاول،م8691أوائلوفي.الجمهورية

ففشلبالسلطةوينفردالحزبقيادةعلىفيهيقضي

البلاد.منوخر!

مأ449عدنفيتأسس.اليمنيينالأحرارحزب

اليمنيةالمعارضةحركةفيالنشطةالعناصرمنبمبادرة

إلىيهدفالحزبوكان.نعمانمحمدأحمدبرئاسة

الإعلاميةبحملاتهيقوموكان.اليمنفيبإصلاحاتالقيام

السلطاتولكن.الجزيرةفتاةوخاصةالجرائدخلالمن

نشاطهتجميدإلىالحزبفاضطر،نشاطهحظرتالبريطانية

.أم459أبريلفي

سالمعليرئيسهكان.اليمنيالاشتراكيالحزب

الرئاسةمجلسرئيسنائبنفسهالوقتفيالبيفوكان

انتهىوالذي،أم499فىالوحدةحولالنزاعبدءقبل

اليمن.شطريبينالوحدةواستمرارالبلادمنبخروجه

المقالة.هذهنهايةفيالعامالشعبيالمؤتمرانظر:

الحزبهذاظهر.الاشتراكيالعربيالبعثحزب

المثقفينصفوفبينوانتشرام959عامعدنفي

ضعفنفوذهأنغير.والعمالوالموظفينوالطلاب

بمركزارتبطقسم:قس!يئإلىانشقاقهبعدوخاصة

اخروقسم،دمشقفىالاشتراكيالعربىالبعثحزب

كبيرعددقررثمبغداد.فينفسهالحزببمركزارتبط

القوميةبالقيادةارتباطهمفكلدمشقالتابعينأعضائهمن

حزبوتكوينسوريافىالاشتراكىالعربيالبعثلحزب

حزبباسمعرفأم749أهـ،493عامبهمخاص

فىذابأنالحزبهذالبثوما.الشعبيةالطليعة

التابعةالثانيةالمجموعةأما.اليمنيالاشتراكيالحزب

منالثمانينياتفيملحوظبشكلنشطتفقدلبغداد

تحققبعدالعلنيبالعمللهالمممحوقد،العشرينالقرن

اليمنية.الوحدة

بنعبداللهزعيمه.للإصلاحالوطنيالتجمعحزب

علىالتنظيميالحزبهيكلويتشكلالأحمر.حسين

العليا،الهيئة،الشورىمجلس،العامالمؤتمر:التاليالنحو

وأجهزةهيئات،التنظجميالقضاءأجهزة،العامةالأمانة

الشيخفيهالبارزةالشخصياتومن.التنطموحدات

حاللسانالصحوةصحيفةوتعد.الزندانيعبدالمجيد

إلىالمعارضةمنالانتقالفيالحزبنجحوقد.الحزب

دائموهو.أم399أبريلانتخاباتفيفوزهبعدالسلطة

فيمقاعدهعددتقلصورغم.الشعبيالمؤتمرمعالتنسيق

احتفظالحزبأنإلاأم،799أبريلانتخاباتبعدالبرلمان

السلطة.فيببعفمواقعه

عنانشقااللذينالحزبينأحد.الدستوريالحزب

.الاتحاديالوطنيالحزبهوألاخروالحزب.الشعبيالمؤتمر

شعاريرفعالحزبوكان.لقمانعائلةرأسهعلىوكان
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الجنوباتحادعنمنفصلةبإبقائهاويطالبللعدنيين()عدن

العربي.

مأ629يوليوفيتأس!.الاشتراكيالشعبحزب

سالممحمدكانحينفيالأصنجعبدالمجيدعبداللهبرئاسة

الحرية،:شعاراتيرفعالحزبوكان.للرئيسنائباباسندوة

الاشتراكية.،الوحدة

البريطانيينضدالمسلحالكفاحسلوكعلىالحزبوافق

اليمنجنوبتحريرمنظمةفىواندمجأمء69عام

تحريرمنظمةدمجعناعلن،أم669ينايروفى.المحتل

جديدةمنظمةفيالقوميةالجبهةمعالمحتلاليمنجنوب

وبعد.المحتلاليمنجنوبتحريرجبهةباسمعرفت

السياسية،السلطةالقوميةالجبهةوتسلمالجنوبامشقلال

صنعاءإلىعناصرهمعظموانتقلتالحزبنشاطحظر

انتهىاليمنفىالحديثةالتغيراتومعلها.مقراواتخذتها

.الحزبلهذاذكرأي

أكتوبر16فيعدنفىتألمس!.الشورىحزب

المؤسح!ل!ش.حسانعبدالرقيبالشيخبرئاسةأم569

إلىيهدفالحزبوكانالوزير.عليإبراهيمكانالفعلي

المواطنينحريةوتأميندستور،علىيرت!صعادلحكمإقامة

نشرةاسمتحتإعلاميةنشرةأصدروقد.الوطنوحرية

إلىاسمهوغير،تأثيرهفىمحدوداالحزبوظل.داخلية

.ام959عامالشعبيةالقوىاتحاد

انشقاأطذيناالحزبينأحد.الاتحاديالوطنيالحزب

أسدممتوري.االحزبهوالآخروالحزب.الشعبىالمؤتمرعن

بيوميعلىحسنالاتحاديالوطنيالحزبرأسعلىوكان

عدنتنضمأنالحزبهدفوكان.جرجرهوعبدالرحمن

داخله.متميزوضعلهايكونوأنالعربىالجنوباتحادإلى

وهوصالحعبداللهعليرئيسه.العامالشعبيا!لؤتمر

علي،صالحانظر:.الرئاسةمجلسرئيسنفسهالوقتفي

عبدالله.

دولةفىاليمنشطراتوحدأم،099مايو22في

المؤتمرهما:البلادفيالرئيسيانالحزبانوكانواحدة

اليمني.الاشتراكيوالحزبالعامالشعبي

حاولكثيرةصعوباتواجهتالوحدةهذهولكن

خلالوحاصةبيمهماالأخويالحوارعبرتجاوزهاالجانبان

.أم499بالأردنعمانفيعقدالذيوالاتفاقالعهدمؤتمر

الحربنشوبإلىأدىمماالجانبينبينتعقدتالأمورول!ش

بخروجوانتهتاليمنشطريبينالعامذلكفيدارتالتى

فياليمنخارجاليمنيالاشتراكيالحزبزعماءبعض!

فيكبيرافوزاالمؤتمرحزبحقة!.العامذلكمنتصف

البرلمانمقاعدبأغلبواحتفظ،أم799أبريلانتخابات

.جديدةرئاسيةفترةصالحعبداللهعليالرئيسوبدأ،اليمني

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

سياسيةشخصيات

حبت!حورحأحمدليلا،فى

عزةمحمد،درورةهواري!مدين،

الكيلانىعاليرشميدالدينصلاحالميطهار،

الدينحير،الزركلىحسن،لترايا

نوري،السعيدأ!تالحاخ،الحسيمي

ياسر،عرفاتلقادرعمدا،الحسيني

،ميشيلعفلق

دادهولدالمحتار

لصادقا،المهدي

بركةبنالمهدي

حواتمةنايف

جعفر،نميري

صلةذاتأخرىمقالات

تارلإلليبراليةسوريا،السياسيةالأحزاب

ريختا،مصرلشيوعيةااحسملمودرلاخواا

الفلسطنيةالتحريرتاربمنظمة،الصومالالاشتراكية

لحزبامؤتمرتاريح،لعراقاتمرتا،تونر

ريختا،ليمىاريحتا،ظسطيرريختائر،لجزاا

لمحتلهادلسط!!ليةي!طادلرا

ريحتا،لىلباريعتا،لىالسودا

فوعالموصرعنا

لأردنا-أ

التسعينياتمنتصم!دىالأردلمجةالأحزا!ا-أ

الأردنفىالمسلمينالإحوادجماعة-!

الإسلاميالتحريرحز!-!

الأردنىالتهميوعيالحر!-د

تونس-2

حالياالتونسيةالساحةعلىالسيامميةالأحزاب

التونسييرالديمقراطيمالاشتراكييركةص

المتاةتولسحزب!

أ!دستوراحز!

أ!ديمقراطياالدستوريأضحمعاهـ-

التحديدحر!-و

الجزائر-3

حالياالحزائريةالساحةعلىالسياسيةالأحرا!-أ

للإنقادالإسلاميةالحمهة-ب

الوطنىالتحريرحبهة!

الديمقراطيةالحرياتالتصارحركة-د

الحزائريالبيانأحلسالديمقراطىالاتحادحز!هـ-

ئريالجزاءلإحااحر!-و

لحريةوادالمياءصدقاأحز!-ر

الحرائرياصتسصاحربح

لسودانا-4

الأمةحز!طالسوداليالاشتراكىالاتحاد

لجمهورياالحز!-ينيانالأا-!

الاشتراكيالقوميةالإصلاميةالجمهه!

الشيوعيالحزبكالحنو!حبهة

السودانىالوطنيةالحبهةهـ

الوطنيالحزل!-لالسودادلتحريرالشعبيةالحركة-و

الاتحاديالسودالىا!طنياالاتحادحر!-ر

البحةمؤتمر-م.نو()سالإدريقيا

الأحراراحزبخ
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5-سوريا

القوميالسوريالحز!حالديمقراطيالعربيالاتحاد-أ

الاجتماعىالتقدميةالوطنيةالحبهة!

الشيوعيالحز!طسوريافى

السوريالسوريالاتحادحزب!

الشيوعيالحزب-يالأحرارحزب-د

اللبنانىالسوريالسوريالاستقلالحزبهـ-

السوريالوطمىالحزب-كالعربىالاستقلالحزب-و

الاشتراكيالعربىالبعتحرب-ز

الصومال-6

الصوماليةالإنقاذحبهة

الصوماليةالوطنيةالحركةب

الوطنيالاتحاديالحزب-%

الصوماليالثوريالاشتراكيالحز!-د

المستقلالصوماليالدمشورحزبهـ-

الصوماليالمؤتمرحز!-و

الموحدالصوماليالمؤتمرحز!-ز

الصوماليالشبابناديحزب-ح

العراق-7

العربىالبعثحزب-لالوطنيالاتحادجبهة-أ

الاثشراكيالمتحدةالشعبيةالجبهة-ب

التقدمحزب-مالوطحيةالقوىجبهة-!

العراقيالحرالحزبنوالتقدمية

العراقيالشعبحزب-سالدستوريالاتحادحزب-د

(أم29)5الوطنيالاتحادحزبهـ-

الحراقيالشعبحزبعالأحرارحزب-و

(أم49)6الوطنىاللإخاءحزب-ز

العراقيالشيوعيالحزب-!الاستقلالحزب-ح

العراقيحزب-صالوط!ىالاممتقلالحزب-ط

الوطنيةالوحدةحز!قالأمةحزب-ي

العراقيالوط!ىالحزب-رالاشتراكيالأمةحزب-ك

فلسطين-8

العربالقوميينحركة-طالعريةالتحريرجبهة-أ

العربيالاستقلالحزب-يالشعبيةالجبهة-ب

العربيالإصلاححزب-كلتحريرالديمقراطية

الفلسطينيفلسطين

الوطنيالدفاعحزب-ل-الشعبيةالجبهة-!

الوطنالدفاعحزب-مالعامةالقيادة

الفلسطينىالشعبيةالحبهة-د

الشيوعيالحزب-ن!لسطيناضحرير

الفلسطينيالمشاركةالعربيةالجبهةهـ-

الفلسطىالعربىالحزب-سالفلسطينيةالثورةفي

الوطنيةالكتلةحزب-عالشعبيالنضالجبهة-و

الفلسطسيةالتحريرمنظمة-فالفلسطيني

لتحريرالشعبيةالمنظمة-صالوطنيالتحريرحركة-ز

فلسطين)فتح(الفلسطيني

حماسحركة-ح

9-لبنان

الاشتراكيالتقدميالحزب-زاللبنانيةالجبهة-أ

اللبسانيةالكتائبحزب-حالاحتماعيةالحركة-!

الوطنيةالكتلةحزب-طالمحرومين-حركة!

القوميالنداءحزب-يالوطنيةالحركة-د

الأحرارالوطنيينحزب-كلبنانفيوالتقدمية

الشيوعيالعملمنظمة-لالجمهوريالاستقلالحز!هـ-

لبمانفىاللهحزب-و

مصر0-1

الأمةحزب-طالاشتراكىالاتحاد-أ

الوطنيالتحمعحزب-يالعري

الوحدويلتقدممطالقوميادلاتحاا-!

الشيوعيالحز!-كالإخوادحماعة-!

المصويمصرفىاهسملمين

الوفديةالكتلةحزب-لالسلامأنصارحركة-د

اللامركزيةحز!-مالمصرية

الفتاةمصرحزب-نالديمقراطيةالحركةهـ-

المستقلةمصرحزبس-)حدتو(الوطنيللتحرر

السعديةالهيئةحز!-عالاتحادحزبو

الوطنىالحزب-فالأحرارحزب-ر

الحرالوطنيالحز!ص-الدستوريين

المصريالوفدحزبقعلىاللإصلاححرب-خ

العربيةمميناءمسظمة-رالدستوريةالمبادئ

المغرب-أأ

الاشتراكيالحزبهـ-عنالدفاعجبهة-أ

الديمقراطيالدستوريةالمؤلسسات

التقدميالتحرريالحزب-والوطنيالاتحادحزب-ب

والاشتراكيةالتقدمحزب-زالشعبيةللقوات

المغربيالعمللجنةحزب-حالمستقلإنالأحرارحز!-!

الاستقلالحزب-د

نياموريتا-21

المورشانيالشعبحزب-أ

الحمهوريالحزب-ب

الديمقراطيةموريتالياأحلمنالتحالم!منظمة-!

اليمن3-1

الوطنىالتجمعحزب-حالديمقراطياليمنىالتجمع-أ

للإصلاحللمعارضةالوطنيالتكتل-ب

الدستوريالحزب-طاليمنحنوبتحريرجبهة-ص

الشعبحز!-يالمحتل

الاشتراكيالقوميةالجبهة-د

الشورىحزب-كاليمميينالأحرارحزبهـ-

الاتحاديالوطمىالحزب-لاليمنيالاشتراكيالحزبو

العامالشعبيالمؤتمر-مالعربىالبعثحزب

الاشتراكي

أسئلة

جماعات،الحركة:سكلوبينالسياسىالحز!بينالفرقما-

الضغط؟

العربية؟السياسيةالأحزا!ظهورإلىأدتالتىالأسبابأهمما-
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المضال!يقويةالتونسيالشيوعىالحر!ممتساركةتكنلملماذا3

التونسى؟

بلادفياحسيايسيةاالأحزابقيامإلىدعتالتيوضحإلطروف4

بعدها.ومااعشري!االقررأوائلفيالشام

الترولللأحرا!فىكبيرادوراأدتالتىالصحفأهماد!-5

مصر.فيالعرديةالسيامحية

فيالسياسيةالأحزابمعظمنشوءإلىأدتانتيالعواملوض!ء-6

.أم!48عاموحتىاحشري!االقرنأوائلمذفلسص!!

اعساحةاعلىالأكبررالدرلهاكالىسياسيةأحرا!حمسةادكر7

المصرية.السياسية

لىاليمنفياصسياسيةاالأحزابلهقامتا!ذياالدورع!تحدث8

ا!شرين.االقردم!الأولاالسصفإلانالأححسالا!لإنهاء

فيالحرائريةالوطيالتحريرحمهةبهقامتالديالدوروصح-9

الحرائر.م!الفرلسىالاستعماردحر

الفلسطيمية.التحريرمنظمةأنشأتهاالتىالمحتلفةاللحانعدد01

متلاسائيةاالسوداليةالأقاليمسكانعلىالبحةمؤتمرأثروضح-أأ

دارفور.وأبماءالنوبةجبال

قربتقعالأرضمنمساحاتالخضراءالأ!حرمة

تبقي.خاصةظروفعدافيما،منازلتبنلمحيثالمدن

أحزمةبوصفهاكبيرةوقرىمدنحولمعينةمناطقالحكومة

الكبرىالمدنلمنعالخضراءالأحزمةأنشئتوقدخضراء.

فيبعضهايذوبأوجدا،كبيرةتصبحأنمنوالبلدان

المدنساكسويتمكنأنأيضالضمنووجودهابعض!.

منازلهمل.قربومماظرهالريفبنموالتمتعمنوالبلدان

الاخفهمرالحزامقانونعلىالبرلمانوافقإنجلتراففى

حزاملإنشاءأم389سنة(البلدياتومجالسالندن

مشروععلىوافقأم479سنةوفى.لندنحولأخضر

للسلطاتالقانونهذاأتاحوقد.والأريافالبلدانقانون

.الكبيرةالمدنحولخضراءأحزمةتنشئأنالمحلية

("الشرقياحاحلىا)السهلالسعوديةانظر:.ءالأ!

المنطقة.،لشرقيةا

.إحسان،عباسانظر:.عباسإحسان

حكم.م(.ق465-51؟)9الأولأحشورش

وقد.وفاتهحتى.مق486عاممنالفارسيةالإمبراطورية

أعوامعدةوقضى،الأولداريوس،والدهأحشورشخلف

أخفقولكنه.اليونانهزيمةوهووالدههدفتحقيقمحاولأ

كبير،بشكلضدها،العسكريكفاحهوأضعف،ذلكفي

أحشورشوأخمدوقوتها.الفارسيةالإمبراطوريةنفوذ

المقاطعاتفىثوراتحكمهمنالأولىالسخواتخلال

قوةتشكيلفيبدأذلكوبعدومصر.بابلفيالفارسية

القوةهذهشسملتوقد.اليونانلاحتلالكبيرةوبحريةبرية

.مق564إلى486م!الفار!ميةالإمبراطوريةحكمالأولأحشورش

الحاكم،أبيهحلص!باشرةأحشورشيق!)أعلاه(التمتالوكط

العرش!.علىيحلسارزيا،الأولداريوسال!ارسي

أرجاءكافةمنجندوارجل0007018منأكثر

وشرقاليبياحتىغرلاحينئذامتدتالتي،الإمبراطورية

.بباكستاناليوميعرففيماالسندنهرحتى

يونانيةقوةضد.مق048عامجيشهأحشورشوقاد

أثينا.منالغربيالشمالفى،الثرموبايلىفيجبليممرفى

حتىالفرسضدإسبرطةمنأفواجبقيادةاليونانوصمد

.الجبالخلالآخرطريقعنالفرسقائدخائنيونانيأخبر

أهلوهجر.وهزموهمالمؤخرةمناليونانيينالفرسفهاجم

الكثيرأحشورسوأحرق.حينذاكالعظيمةمدينتهمأثينا

أثينا.فيالأخرىوالمبانيالمعابدمن

خليجفىوالفرساليونانتقاتل،بقليلذلكوبعد

كانواولكنهم،السفنمنأقلعددلليونانوكانسلاميز.

وراقبهم.الضيقالخليجفيللمناورةأشضلبشكلمدربين

أسطوله.اليونانيونحطمبينماهضبةعلىمنأحشورلق

الصغرىآسيافيالغربيةعاصمتهإلىهربذلكوبعد

بتركيا(.ال!نيعرف)فيما

فىاليونانيين.مق947عامفارسيةقواتوهاجمت

عاميوفى.أخرىمرةهزمواولكنهمأثينا،غرببلاتيا،

قواتيونانيونوبحارةجنودهزم،.مق466و467

الساحلفىأرميدوننهرمصسبعندأخرىمرةفار!عية

علىأحشورشقتللذلكونتيجة.الصغرىلآمحياالجنوبي

.الفرسالنبلاءمنمجموعةيد

الثرموبايلى.،البحرية:أيضاانظر
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لجمعتستخدمالتيالرياضيةالطرقمجموعةال!!حصاء

علىالناسالإحصائيةالطرقوتساعد.البياناتوتحليل

هذهتتيحكماوحلها.ودراستهاالمسائلمنالعديدتحديد

يلفهاقدأوضاعمواجهةفيالمناسبةالقراراتاتخاذالطرق

اليقين.إلىوتفتقرالغموض

مهنمجالاتفيالإحصائيةالطرقوتستخدم

بعضفاعليةمدىلتحديديستخدمونهافالأطباء.متعددة

رجالويستخدمها.الطبيةالمشكلاتمعالجةفيالأدوية

للطقس.أدقتنبؤاتعلىللحصولالجويةالأرصاد

ومقاييسمواصفاتلوضعالإحصاءالمهندسونويستخدم

وتساعد.ومحكمةأمنةمنجزاتعلىللحصولمعيارية

أما.العلميةالتجاربتصميمفيالعلماءالإحصائيةالخطط

للتنبؤالإحصائيةالطرقيستعملونفإنهمالاقتصاديون

المستقبلية.الاقتصاديةبالأحوال

وأمفردااسماإماالمصطبإحصاءاستعمالويمكن

بياناتيعنيفإنهالجيمحالةفياستعملفإذاجمعا.

إلىيشيرفإنهالإفرادحالةفياستعملوإذا.عددية

وتبحث.البياناتوتحليللجمعالمستخدمةالطرقمجموعة

الإحصائية.الطرقفيالمقالةهذه

المشكلاتلدراسةالإحصاءاستعمال

الخطواتاتباعمالمشكلةالإحصائيةالدراسةتتطلب

المشكلةتعريف-أ:الأقلعلىالتاليةالأساسيةالأربع

النتائج.عرض-4البياناتتحليل3-البياناتجمع2-

تعريفإلىالإحصائيونيحتاج.المشكلةتعريف

الحصولبغرضوذلكبحثهاالمرادالمشكلةلطيعةمحدد

منطلبإذا،المثالسبيلفعلىبشأنها.دقيقةبياناتعلى

معين،تاريخفيمعينةمدينةلسكانتعدادإجراءإحصائي

حتىوذلكساكنبكلمةالمرادالمعنىيعرفأنعليهفإن

يشملهمأنينبغيالذينالأشخاصتحديدمنيتمكن

حديثوكانإذامايقررأنمثلأالإحصائىفعلىالتعداد.

مؤقتةبصفةالموجودونوالطلاب،المستشفياتفيالولادة

يقومونالذينوالأشخاص،ومدارسهمكلياتهمعنبعيدا

فإذا.السكانمن،أخرىأماكنمنللمدينةطارئةبزيارات

فإنهساكنبالكلمةالمرادتحديدمنالإحصائيشمكنلم

المطلوبة.البياناتجمعفىالبدءعليهالصعبمنيصبح

متعددةمعلوماتإلىالمرءيحتاج.البياناتجمع

المتأنيةفالدراسة.الختلفةبالمشكلاتيختصفيماوذلك

.مفيدةتكونماغالبا،طائرةتحطماحادثمثلبعينهالحالة

حتماسيقدمالمشابهةالحوادثعنالبياناتجمعولكن

وراءالكامنةالأسبابمعرفةفيعليهايعتمدمعلومات

.الحادث

البياناتبهاتجمعأنينبغيالتيالطرقتحديدإن

ويمكن.الإحصائيبهايضطلعالتيالمهامأهمإحدىالمطلوبة

التكاليفوقليلةسهلةبصورةالبياناتبعضعلىالحصول

الإحصائييلجأماكثيرا،ولكن.الحرأرةمقياسقراءةمثل

بعنايةالختارةالمشاهداتمنصغيرعددعلىالاعتمادإلى

الكل.عنالمعلوماتعلىللحصوليمنةوالمسماة

وأمجتمعمنويأخذونهاالبياناتالإحصائيونويجمع

والمعنيةالمتأثرةالمجموعةكاملمنالمجتمعويتكون.عينةمن

المجتبم.منجزءفإنهاالعينةأمادراممتها،المرأدبالمشكلة

ويستعملونوالمشاهدةالرعمدطرقالإحصائيونويستعمل

نتائجصحةمنللتأكدتجري)تجاربالضابطةالتجارب

المشاهداتتسجيلالرصدطرقوتتضمن(.أخرىتجارب

الأنواعومن.طبيعيةبصورةوقوعهاحالالأحداثعن

يسالالتيالعينةبمسحيعرفماالرصدلدراساتالميسرة

وظروفهم.الراهنةآرائهمعنالمجتمعمنعينةالإحصائىفيها

عليهمفإنفقط،عينةالإحصائيونيستخدموعندما

التىالمعلوماتلهمستقدمالعينةتلكأنمنالتأكد

منكبيراقدرابالتاليالأمروتحطلبتماما.يريدونها

منطلبإذا،المثالسبيلفعلى.المتأنيالسليمالتخطط

فإنه،القومىالمستوىعلىالبطالةمستوىتقدير،إحصائي

تمثلعينةعلىالحصولكيفيةأولأيحددأنعليهيتعين

تتضمنأنيجبهل.ممكنةصورةبأدقبمجموعهالبلد

نأيجبأو،المدنمنقليلعددفيالأسرمنالعديدالعينة

؟المدنمنالعديدفيالأسرمنأقلعدداشضمن

وأأفرادأومجموعاتبيناللإحصائيونيقارنماكثيرا

مكانمثل،معينةبطريقةبعضعنبعضهايختلفأشياء

أنواعأحدصانعيريدقدفمثلا،.الصحيةالحالةأوالسكن

مختلفةأنحاءفيالناسكانإذامايعرفأنالبسكويت

.الطعامحلاوةلمقدارمختلفةبطريقةيستجيبونالبلدمن

قدرةعلىالتحليلمرحلةعندالمقارنةعمليةنجاحولمجوقف

بينالمتعددةالاختلافاتفيالتحكمعلىالإحصائي

الشرقيالجنوبفيالناسكانإذامافلدراسة.المجموعات

مقارنةحلاوةالأكثرالبسكويتبأنواعمغرمينالبلدمن

بينللمقارنةيعمدالإحصائىفإن،الشمالبسكان

فيالبالغينوبن،الشمالوفىالشرقيالجنوبفيالأطفال

.الأخرىالمنطقةفيوالبالغينمعينةمنطقة

جمعطرقأكثرالفمابطة،العشوائيةالتجاربوتمثل

والتنفيذ،الإعدادفيالدقةمنعالياقدراتتطلبالتيالبيانات

.المقارناتلإجراءالمتطلبةبالمعلوماتثراءأكثرهاأيضاوهي

وأ،الدراسةقيدالأشياءتقسمالتجاربمنالنوعهذاوفي

بهدفعشوائيا،مختلفةمجموعاتإلىدراستهمالمرادالناس

قياسها.يمكنلاالتيالاختلافاتتأثيرفيالتحكم
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الضابطةالعشوائيةالتجاربأهمإحدىحدثتوقد

اختبارجرىحينما،العشرينالقرنمنالخمسينياتفي

منللوقايةاصعتخدامهفييأملونالأطباءكانجديدلقاح

طفل.000004علىاختبارهجرىإذ،الأطفالشلل

بينما،اللقاحجرعاتالتجربةأطفالعددن!مفتلقىوقد

يسمىطبيغير!حلولمنجرعاتالاخرالنصفتل!

شللعلىمفعولأيلهليمم!الغفل()الدواءبلاسيبو

المجموعتينمنلكلالأطفالاختيارجرىوقد.الأطفال

متساويةفرصةطفللكلوكان.عشوائيةأسسعلى

منوكانالبلاسسيبو.أوأطقاحامجموعتىمنأيفيلي!صن

منكبيرعددمنالواحدةالمجموعةتتكونانالواجب

بالشلليصابونالذينالأطفالنسبةأنبحكمالأطفال

وحدهاالكبيرةالعينةفإنوعليه.للغايةمنخفضةكانت

.اللقاحفاعليةمدىمعرفةتتيحالتيهي

معدلأنتبينفقد.باهرةنتائجإلىالتجربةقادتوقد

يبلللاثةالبلاسيبوتلقتالتيالمجموعةفيبالشللالإصابة

ونتيجة.اللقاحتلقتالتيللمجموعةالمعدلأضعاف

بالتجربة،قامواممنوالاطباءالإحصائيونخلصفقدلذلك

شللمنالوقايةفىوجدوىبفاعليةيساهماللقاحأنإلى

.الأطفال

التيالوقالإحصائيونيقسم.البياناتتحليل

الطرق-أ:مجموعتينإلىالبياناتلتحليليستخدمونها

الوقوتستعم!!.التاكيديةالطرق2-الاستكشافية

.البياناتتقدمهأنيمكنعماللكشفعادةالامشكشافية

النمسب.أوالمتوسطاتحسابأحياناالطرقهذهوتتضمن

أما.البياناتلعرضالرسومتستعملقدأحرىأحيانوفي

الاحتمالاتنظريةأس!تستعملفإنهاالتأكيديةالطرق

،المثالسبيلفعلى.محددةأسئلةعنالإجابةمحاولتهافى

هل:السؤالعنللإجابةالطرقهذهاممتخداميمكن

إلىالطرقعلىالقصوىالسرعةلوحاتتغييرسيؤدي

الوقتتطلب؟.السائقونبهمايصيرالتيالسرعاتتغيير

إجراء،والتأكيديالاستكشافيبشقيها،الحديثةالإحصائية

الحامعوبعلىالإحصائيونويعتمد،مكثفةحسابات

متنوعة.تحليلاتإجراءبغرضخصيصامعدةبرامجوعلى

الاستدلالبوساطةالإحصائييعممالنتامجع.عرض

قليلةمشاهداتمجموعةمنأجهاإتوصلالتىالنتائج

وقد.بمجموعهالمجتمععلى،معينةتجربةمنأوالعدد،

وأبيانيرسمأو،جدولصورةفىالنتائجعرضيجري

با!متعمالقامقدالإحصائيأنوبما.النعسبمنمجموعة

النتالفإنبأكملهالمجتمعوليسعينةتمثلصغيرةمجموعة

عبروذلكاليقينعدممنقدراتبرزأنبدلاالمقدمة

القيم.وفتراتالاحتماللتعابيرامشعمالها

لاحتمالا

احتمالكلمةتصفعليها،المتعارفاللغةفى

عادةنتحدثفنحن.أكيدةبصورةتقعلاالتيالأحداث

تكونأنأحتمالوعنغدا،الأمطارتهطلاناحتمالعن

الحربوقوعاحتمالعنحتىأو،تالفةمعينةكهربائيةأداة

لعدةالرياضياتوعلماءالإحصائيوناجتهدوقد.النووية

الأمر،حقيقةوفى.للاحتمالرياضيةن!يةوضعفيقرون

الشخصيةفالنظريةللاحتمالنظرياتتطويرإلىتوصلوا

بغضماحدثوقوعحولالفرديقيندرجةعنتعبير

علىالتكرارنظريةوتطبق.الحدثذلكطبيعةعنالنظر

وذلك،أخرىبعدمرةحدوثهاإعادةيمكنالتيالأحداث

تماما.متماثلةظروفوتحتمستقلةبصورة

با!متعمالللأحداثالمحتملةالنتائجحسابويم!ش

نقودقطعةرميجرىأنهافترضنافإذا.الاحتمالنظرية

وأالصورةوجهإماعنهاسينتجرميةكلفإن.مراتخمس

إمكانيةفيمتساويينالحدتيناعتبارويمكن.الكتابةوجه

،صورةالنقودقطعةتعطيأناحتمالأنمعناهبماالحدوث

أما.كتابةالرميةتعطيأناحتمالنفسوهو،النصفيبلغ

تسلسلا32هنالكفإن،الخمسالرمياتلمجموعبالنسبة

،صورة،صورة،صورةغرارعلى،والكتابةللصورمحتملا

كتابة.،صورة،صورة،كتابة،كتابةأو،كتابة،كتابة

وهناكفقطصورفيهتظهرلنواحدتسلسلوهناك

فقط.صورفيهتظهرواحدتسلسل

فإنهالإمكانيةمتساويةتسلسلا32ادمنح*أنوبما

،صورةصفرتقابلالتيالتسلسلاتعددحسابيمكننا

عدداحتمالأننلاحظحيثوه!!ذا،،واحدةوصورة

هو:الصور

1234صفرالصورعدد

ث+++-*ال!حتمالات

عليهات!صنالتيالكيفيةعنجيدةفكرةنكونحتى

المعلوماتالإحصائيونيعرض،الاحتمالاتمجموعة

.الاحتمالاتبتوزيعيعرف،بيانيرسمشكلفيدائما

،الاحتماللاتلمجموعةبالنسبةالاحتمالاتتوزيعويصبح

التالي:النحوعلى،أعلاه

01/32

5/32الاحخ!الات

3211

اصوراعدد

دط
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احتمالاتفإن،عديدةلمراتمعدنيةعملةتقذفعندما

المنحنىإلىرويدارويداتقتربالصورلعددبالنسبةالتوزيع

.العاديالتوزيعويدعى،الجرسشكليأخذالذي

حصالاحتمالات
الصورعدد

القطعةرميتجربةمنعليهاالمتحصلالنتائجوتوضح

وتبعا.المركزيةالنهايةنظريةهومهمارياضيامبدأالمكررة

منكبيرعددلمجموعاتالاحتمالىالتوزيعفإن،النظريةلهذه

تقريبهيتمبعض،عنبعضهاالمستقلةالمكررةالأحدأث

هذهوبسبب.الطيعىالتوزيعشكلبوساطةجيدةبصورة

يمكنالطبيعيالتوزيعفإنالتوزيعين،هذينبينالعلاقة

الاستدلالفيللمساعدةوذلكالتقريبليمثلاستعماله

كلها.المجموعةعنفكرةلإعطاءخاصةلعينة

منعددفيالاحتماليةالتوزيعاتكلوتشترك

قيمة.متوسطأومتوسطلهتوزيعفكل،الخصائص

التوزيعمنقيمةكلبضربالرقمهذاعلىويحصل

.المضروباتلهذهالمجموعبأخذثملهاالمقابلبالاحتمال

القيمةاحتمال*القيمةمجموع-المتوسط

فيالمتحصلالصورعددمتوسطعلىالحصولوشم

التالية:الحسابيةالعمليةبوساطةللعملةالخمسالرمياتمثال

(232*)(+-*1+)(ث*)صفر-المتوسط

22-(ث5*)+(2*4+)(3كر)3+

المراتمنلعددمتكررةبصورةالقطعةرميناوإذا

متوسطفإن،بهوالصورةاحتمالكانوإذا)ن(يعمحاوي

بو5-نفإنأعلاهالمثالوفى.ب*نهوالصورعدد

.2آأوآ*5هوبالتاليالمتوسطويكون،2-

يبلغعندمايتحققالمتوسطفإنالطيعيالتوزيعحالةوفي

قمته.المنحنى

الاحتماليةللتوزيعاتالأخرىالمهمةالخصائصومن

القيما!ثمارو!م!ص!ما.ا!لعياريوالاخرافالتباين

التالية:المعادلةعلىبناءالتباينحسابويتم.المتوسطحول

)احتمال*(2المتوسط-أ)القيمةمجموع-التباين

(،.القيمة

وفى.للتباينالتربيعىالجذرفهوالمعياريالانحرافأما

بينفيماالقيمةتقعأناحتمالفإن،الطبيعىالتوزيعحالة

بينوفيما،3هيالمتوسطمنواحدمعياريانحراف

بالتقريب.9هيالمتوسطحولانحرافين

العينةاختيار

يدرسفيها،المتحكموالتجاربالعيناتم!حفي

اختيارويتمأكبر.مجتمعمنمختارةعينةالإحصائيون

العيناتلكلفيهايتوفربعمليةالعشوائيةالبسيطةالعينة

وفيللاختيار.متماثلاحتمالالواحد،الحجمذاتالمحتملة

العينة،حجمكبركلمافإنهالعشوائيةالعيناتحالة

مثلكمياتتقديرعمليةفىبهاالوثوقدرجةارتفعت

الوثوقدرجةوتقاس.للمجتمعالنحسبأوالمتوسطات

ويتناقص،العينةلمتوسطالمعياريبالانحرافعادةبالعينة

العينة.لحجمالتربيعيمإلجذرنسبياالمعياريالانحراف

علىيتعين،الوثوقدرجةولمضاعفةفإنهذلكعلىوبناء

.أضعافأربعةحجماأكبرعينةاستعمالالإحصائي

منالغرضعلىاعتماذاكثيراالعيناتأحجاموتختلف

المعروفةالعامالرأيدراساتفمعظم.الإحصائيةالدراسة

000.2و005بينيتراوحماعلىتحتويعيناتتضم

القوميةالبطالةمعدللقياسالمستخدمةالعينةأماشخص.

استبانةتتضمنفإنها،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالرسمي

إلىالمسحهذامثلويؤديفرد.ء.،...ادعلىيربوما

منأكثرعليهايعتمدونسبمتوسطاتعلىالحصول

وعلىفقط.فرد1)005تستخدمبعينةمقارنةمراتخمس

الاحتمالاتنظريةمنمعقدةطرقتستعملقدأنهمنالرغم

المسوحاتمعظمفإن،المسوحاتهذهفيالعيناتلسحب

للبناء.أولىلبنةالعشوائيةالبسيطةالعينةتستخدم

تاريخيةنبذة

ويشير،القديمةالأزمانإلىالبياناتجمععمليةترجع

وقد.الإحصائيةالمسوحاتمنعددتفاصيلإلىالإنجيل

كتابفيمرةعشرةإحدىومشتقاتهاأحصىمادةوردت

عل!اللهرسولبأمرالإسلامفيالإحصاءوبدأ.وجلعزالله

مسدم.أخرحه(بالإسلامتلفظمنكللي)أحصوا:وقوله

الناسعنالمعلوماتوالدينيونالسياسيونالقادةجمعوقد

النهضةوعصرأوروبافىالوسطىالعصورخلالوالممتلكات

استعمالجرى،الميلاديعشرالثامنالقرنوفي.الأوروبية

إجراءعمليةلوصفالألمانيةالجامعاتفيإحصاءكلمة

الختلفة.بالدولالحاصةللبياناتمنظمةمقارنات

وطرقالإحصائيةالأفكارمنكثيرتطويروجرى

التاسعالقرنأواخرفياليومعالمفيالمستخدمةالتحليل

أيدجورتيزدروفرانسيسقبلمنالميلاديعشر

يولأودنيوجورجبيرسونوكارلجالتونوفرانسيس

الرغموعلى.البريطانيينالرياضياتوعلماءآخرينوعلماء

الإحصمائيةالأفكارمنالكثيربقيفقد،التطورأتهذهمن

وفي.العشرينالقرنعشرينياتحتىالأوليةصورتهفي
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بالإحصاء-المتعلقةالأفكارمنالكثيربدأالحقبةتلك

عملخلالمنالتبلورفى-العلومفروعمنفرعابوصفه

إنجلترا.فيأيضاالعاملينالإحصائيينمنصغيرةمجموعة

منكلإلىالإحصائيالا!متدلالابتكارفيالفضلويعود

ابتكروقد.بيرسونوإيجوننيمانوجيرزيفيشررونالد

التخصيصعلىتعتمدأضجاربالتصميمنظريةأيضافيشر

العينةلمسوحاتنظريةنيمانواقترح،للمعالجاتالعشوائي

.التجاربتصميمنظريةفيالواردةتلكمعمشابهةبأفكار

جرىأم(،-459أ)939الثانيةالعالميةالحربوخلال

جزءاكانتوقدالإحصائيةالأفكارمنالعديدإلىالوصول

بعدوفيما.المتحدةوالولاياتبريطانيافيالحربيالمجهودمن

الإحصائيةالخططواستخدمتالإحصاءحقلنما،الحرب

الحكوماتوتستخدم.المعرفةحقولمنمتسعةمجموعةفي

واتخاذالمسؤوليةمستوياتمختلفعلىالإحصائييناليوم

المناسبةالحلولطرحفىالإحصائيونالخبراءويساهمالقرار.

والصحةأضقلواوالاقتصادلالبيئةالمتعلقةالمسائلمنللعديد

بصورةوالمحامونالقضاةويستعين.الأخرىوالقضاياالعامة

ولتحديدبينها،والمقارنةالأدلةلتقويمبالإحصائيينمتزايدة

الإحصائيينالجامعاتوتوظف.الشبهةمعقوليةمدى

رجالمنالعديدويشتغل،البحوثوإجرأءللتدريص!

.الخاصالامششاريبالعملالإحصاء

الموسوعةفيملةذاتمقالات

المعذلكارلليرسود،الاحتمالات

الوتيرةفراس!يسالسيرحالتود،الحيولمحةالإحصاءات

ا!سيطاالمتوسطأحاماالرأياستصلاع

وطنيةحكومةبهتقوممسئكامالسكالىال!!حصاء

تحكمه.الذيالمجتمعحولمعلوماتجمعبهدف

إلاالسكانيالتعدادإلىللإشارةعادةالتعبيرهذاويستخدم

أخرىموضوعاتتتقصىأخرىإحصاءاتهناكأن

ويحدد.والتصنيعوالزراعةبالإسكانالمتعلقةكتلك

معلوماتإلىإضافةالسكانعددمقدارالسكانىالإحصاء

وتقوم.والجنسوالعرقوالدخلوالعمالةكالسنأخرى

سكانية.بإحصاءاتالعالمدولمن%09حوالي

نأعلىالتأكيدفيالحكوميةالإحصاءإدارةتساعد

الغالبيةتدركإذ،برمتهالمجتمعتخدمالإحصاءعملية

إجراءصلاحيةلحكومتهمأنالسكانمنالعظمى

المسح.عمليةمعالتعاونإلىيدفعهممما،الإحصاءات

حجملتحديدالإحصائيةالمعطياتالحكومةوتحلل

هذهوتساعد.والاجتماعيةالاقتصاديةالمشكلات

هذهلحلالمتوافرةالمصادرتحديدعلىأيضاالمعطيات

المعلوماتالوطنيةالحكوماتمعظموتنشر.المشكلات

يستخدمكماالجمهور.متناولفىلجعلهاالإحصائية

رسمفيلترشدهمالسكانيةالإحصائياتالأعمالرجال

وعلماءالاقتصاديونيطبقكما.شركاتهمسياسات

للظروفتحليلهمفيالسكانيالإحصاءمعطاتالاجتماع

العمالنقاباتتستخدمكذلك.والاجتماعيةالاقتصادية

السكانية.الإحصاءاتتقدمهاالتيالمعلومات

أجلمنمعينةإجراءاتالحكوماتمعظموتتبع

أولأالحكومةتحاول.وكاملةدقيقةمعلوماتعلىالحصول

تحاولثممباشر.غيرأومباشربشكلفردبكلتتصلأن

نفسه.الو!طفيالأفرادكلمنالمعلوماتتجمعأنثانيا

تتطرقواحد،يومفيالجميعإلىالوصوليتعذرأنهوبما

ذلكفىقائمةكانتظروفإلىالإحصماءاتمعظمأسئلة

لممؤالالإحصاءاتمعظمتتجنبثالثا،.بالذاتاليوم

علىتؤثرأوحرجا،لهمتسببقدموضوعاتحولالناس

العسكريةالخدمةوأداء،الضرائبكموضوعإجاباتهم

إحصاءاتهاالحكوماتمعظمتجريوأخيرا.الإلزامية

سنواتعشركلمرةأيمنتظمةزمنيةبفوارقاسحكانية

للتغيراتالمنتظمبالرصدالسياسةهذهمثلوتسمحمثلا.

المجتمع.فيتطرأالشوالتوجهات

موظفيإرسالطريقعنعادة.تتمالإحصاءعملية

إلىمنزلمنمنتقلينالمقابلاتبإجراءيقومونممنتعداد

غير.الأجوبةوتسجيلالأسئلةبطرحهؤلاءويقوم.منزل

وذلك،الاحيانبعضفييستخدمالذاتىالتعدادأن

يقوموعندها،بيتكلإلىالإحصاءاسشماراتبإرسال

الحاجةتظلذلكومعوإعادتها.الاستمارةبملءفردكل

إعادةعنتأخربمنللاتصالقائمةالتعدادموظفيإلى

تدوينها.فيأخطاءارتكبأوالمحدد،الوقتفيالاستمارة

،جداولفيالإحصائيةالمعلوماتترتب.النتائجمعالجة

الإحصاءنتائجوتعالج.استعمالهيسهلبشكلوتنظم

وأكثرها.الحاسوبطريقعنالحاضرالوقتفيالسكانى

نأورغممصغر(.)فيلممايكروفيلمشمكلعلىحاليامتوافر

تبقىالشخصيةالسجلاتفإن،عادةتعلنالإحصاءات

السنين.منمعينعددمروربعدإلاالملأعلىولاتظهر،سرية

المهتمينمنوغيرهمالأنساببعلمالاختصاصيونويجد

.كبيرةفائدةالمعلوماتهذهفىوالمحليالأسريبالتاريخ

الإحصاءموظفوقديما.كانالسكانيالإحصاء

بأسماءلوائحيعدون-القديمةالعصورفي-رومافيالسكانى

وتطيقالضرائبفرضبهدفوذلك،وممتلكاتهمالسكان

بعدالفاغوليمرجالقاموقد.السسكريةالخدمةشروط

والسكانللأراضيتعدادبإجراءأم660عامإنجلتراغزوه

سجلكتابفيالمعلوماتهذهسجلتوقد.والممتدصات

الإنجليزية.الأرافمىسجلانظر:.الإنجليزيةالأراضي
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السكانىالإحصاءيعتبر.الحديثالسكانيالإحصاء

مأ097عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتفياجريالذي

ومباشر،شاملبأنهوصفهيمكنحديثإحصاءأول

كلمنتظمةحديثةإحصاءاتبريطانياوتجري.ومنتظم

أثناءام419عامعدافيماام،108منذسنوات01

إحصاءأولأماام(.459-ا)939الثانيةالعالميةالحرب

تلتهام881عامإلىفيعودالهندفيأجريمنتظم

.سنوات01كلمنتظمةإحصاءات

إجراءعلىالدولجميعالمتحدةالأممنظمةوتشجع

الغايةلهذهوتنشر،ومنتظمةشاملةسكانيةإحصاءات

الإحصاءإجراءاتبشأنتوصياتهاتحتويكتيبات

بعمليةخاصةمعاسرإرساءعلىتعملكما.السكاني

وممط.دقيقةعالميةإحصاءاتعلىالحصولبغيةالتعداد،

البلدانمنالعديدفيالإحصائيةالمعطياتعنموجزاتنشر

.السكانعلمحوليةاسشويكتابهافي

.السكانعددأيضا:ان!

البشريةللوقائعسجلالحيويةالإحصاءات

والمرضوالطلاقوالزواجالولادةوتشملالأساسية

عددفىتحدثالتيالتغيراتبعضتبرزوهى.والموت

ما.مجتمعأيأومحافظةأودولةأوبلدسكان

الميلادشهاداتمنالحيويةالإحصاءاتتجمع

الموظفونيجمع.والطلاقالزواجووثائق،ةوالوف

يقومونثم،الفرديةالوقائععنالتقاريرالحكوميون

الحيوية.الإحصاءاتتقاريرلنشرتمهيداوتحليلهابجدولتها

الأعمالرجاليستخدم.الحيويةالإحصاءاتاستخدام

الإحصاءات،وغيرهم،الاجتماعوعلماءالحكومةوموظفو

المواليدعددإجمالىإلىالتوصلمنهاأغراضلعدةالحيوية

تحدثالتيوالوفيات،المعينةالأمراضأووالطلاقواكيجات

على؟فائدةذاتإحصاءاتفهذه.الوقتمنفترةخلال

فىمابلدفىالوفياتعددإجماليطرحيمكن،المثالسبيل

الزيادةعلىللحصولالأحياءالمواليدإجماليمن،معينةسنة

إلىوبالإضافة.السنةتلكخلالالسكانعددفيالطبيعية

أمراضحالاتمنعدداالعامةالصحةهيئاتتدرس،ذلك

التطعيم.حملاتتخطيطأجلمنمعينة

أكثرالغالبفيهوالوقائعبهتحصلالذيوالمعدل

عددهوالحاموالمعدل.للوقائعالإجماليالعددمنفائدة

إلىمنسوبا،الوقتمنمعينةمدةخلالتحدثالتيالوقائع

الخامالمعدلكان،المثالسبيلفعلىبمالسكانحجم

مولودا16هوام859سنةالمتحدةالولاياتفىللمواليد

هوهكندا،في15المعدلوكانشخص.ا!...لكل

الغربية.ألمانيافىأو.كينيافى

عددايربط،النوعيا!لعدليسمىآخرمعدلوهناك

والسنالوفاةومعدلات.السكانمنمعينبجزءالوقائعمن

فيتحدثالتيالوفياتعلىالمبنيةالمعدلاتوهي،والنوعية

معدلاتمقارنةفيمفيدة،السنمجموعاتمختلف

العمريالتركيبذاتالسكانمجموعةفىالوفيات

مننسبةلديها،المثالسبيلعلىفالمكسيك.الختلف

.المتحدةالولاياتفينسبتهممنأكبرالسنصغارالسكان

سنةفيللوفياتالتقريبيالمعدلكانالمكسيكوفي

.%.9،كانالمتحدةالولاياتوفي%..7،هوام859

كمايبدوالأمرتجعلللوفياتالتقريبيةالمعدلاتأنوالواقع

الولاياتفىمنهاالمكسيكفىأكبرالحياةتوقعاتأنلو

للأعمار،للوفياتالنوعيةالمعدلاتجميعلكن.المتحدة

المعدلاتوهذه.المتحدةالولاياتفيأدنىكانت،الختلفة

.المتحدةالولاياتفيأكبرالحياةتوقعاتأنتوضح

الحيويةالإحصاءاتمعلوماتغالباالإحصائيونويدمج

سبيلعلى.معينةمعدلاتعلىللحممولأخرىمصادرمع

وبيانات،الوفاةشهاداتالإحصائيونيستخدمربما،المثال

النوعيالمعدللتحديد،خاصةعينيةومسوحاتالتعداد،

منالسجائرمدخنيبينالرئةسرطانمنالناتجةللوفيات

ويمكن.سنة64و45بينتتراوحالتيالأعمارفيالذكور

المدخنين.غيرمننفسهبالمعدلالمعدلهذامقارنة

مهتمينيكونونربماألمحليينالمدارسمخططيأنكما

يجمعونوربما.منطقتهممدارسفيالمسجلينالمواليدبعدد

إلىبأطفالهاالعائلاتهجرةعنمعلوماتمعالعددهذا

عددتقديرمنالخططينتمكنالإحصاءاتوهذه.منطقتهم

المستقبل.فيبمدارسهميلتحقونسوفالذينالأطفال

منالعديدفي.الحيويةالإحصاءاتونشرجمع

الوقابالأكثرتسجيلعملياتالقوانينتنظمالبلدان

بتسجيلالمستشفياتمديروأوالأطباءويقوم.أهمية

ومنالأطباءويرسل.المحليالمسجللدىالولادةشهادات

المحلي.المسجللدىلتحفظالوفاةشهاداتمكانهمفي

إلىوالوفاةالولادةشهاداتالمحليونالمسجلونويرسل

عليها،التصديقوبعد.الولايةأوالمقاطعةكاتبسجل

كذلك.المسجلإلىالسجللمحارسا!المصدقالمكتبيقوم

المحكمةكاتبلدىالطلاقحالاتبتسجيلالمحامونيقوم

حالاتسابلاغالمحكمةكاتبويقوم.بالطلاقتحكمالتي

تبلئحالاتالأطباءعلىكذلك.الولايةلمسجلالطلاق

المحلية.الصحةلأقساممعينةأمراض

المحليالمستو!،فيالحيويةالإحصاءاتوتجدول

القومي.المستوىعلىوتنشرترتب،ذلكوبعد.والقومى

الإحصاء،والوفاةالولادةمعدلاتأيفئا:انظر

.السكانعدد،الزواج،الطلاق،السكاني
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حياةتصورعلىللتعرفالأحافيرالعلماءويدرس.الممقرضةالأحاستخيلعلىالمتاصروارتساعد-هدهالدياصوراتهياكلمتل-الأحافير

التاريح.قبلماكائحات

حفورةلاا

منذيعيشكانحيوانأونباتبقاياأوأثرالأدحدورة

وأنباتأوراقالأحافيرهذهبعض.السنينملايينأوالاف

وأالنباتموتبعدحفظتقدكانت،هياكلأوأصداف

عننتجتأقدامومساراتآثارالآخروبعضها.الحيوان

المتنقلة.الحيوانات

تشكلترسوية.صخورفيالأحافيرمعظمتوجد

فيطمرتحيواناتأونباتاتبقايامنالأحافيرهذه

الأنهارقاعالمتجمثيالرملأوالطينمثلالرسوبيات

السنين،آلافمروروبعدوالبحار.والمستنقعاتوالبحيرات

السفلىالطبقاتعلىالضاغطةالعلياالطبقاتثقلفإن

عددوهناك.الرسوبيالصخرانظر:صخور.إلىيحولها

لإنهاكاملةحيواناتأونباتاتتمثلالتىالأحافيرمنقليل

.المتجمدةالأشجارإفرازاتأوقطرانأوجليدفيحفظت

مجهريةلبكتيرياهىالأحافيرأقدمأنالعلماءبعض!يعتقد

الأحافيرهذهمثلوجدت.سنةبليون.53نحوقبلعاشت

وهوالنترتيسمىالصخورمننوعفيإفريقياجنوبفى

فيقديمةلبكتيريامماثلةأحافيرعلىعثركماالمرو.مننوع

وهي،اللافقارياتبقاياهىالحيوانيةالأحافيروأقدم.أستراليا

هذهصخورعمرويقدر.فقريعمودلهاليعرحيوانات

الفقارياتأحافيروأقدم.!شةمليون007بحواليالأحافير

للأسماكأحافيرهي(الفقريالعمودذاتالحيوانات)وهى

والأحافير.سنةمليون005لحواليصخورهاعمريقدر

.الكثيرونيعتقدمماأسهلعليهاوالعثورألانتشارواسعة

الصخورلكونيعودوهذا.العالمبقاعمعظمفىوتتوفر

سطحمن%75حواليتغطيالانتشارواسعةالرسوبية

الحيواناتمنيسيراجزءاأنالعلماح!يعتقدوم!ذا.اليابسة

شكلفيحفظهاتمقدالأرضعلىعاشتالتيوالنباتات

دونواختفتعاشتقدعديدةأنواعاأنيظنكماأحافير.

ولكن.الإطلاقعلىالأحفوريالسجلفيأثرأيتتركأن

دائما.اكتشافهايتمالأحفوريةالأنواعمنالمزيد
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منالعديدفإن،مكتملغيرالأحفوريالسجلأنومع

أحفورية.بقاياتركقدالهامةوالحيوانيةالنباتيةالمجموعات

الحياةنماذجتصورمنالعلماءالأحافيرهذهمكنتوقد

وكذلك،الماضيفىمختلفةزمنيةعصورفيوجدتالتي

هذهتشيركما.التاريخقبلماأنوأععاشتكيفمعرفة

توضح.الأرضعلىالزمنمعالحياةتغيرلكيفيةالأحافير

الحياةعنالأحافيرتقدمهاالتيالمعلوماتالمقالةهذه

العصورحيواناتعنمعلوماتعلىوللحصول.القديمة

الأقدمالتاريخولمعرفةالتارفي،قبلماحيوانانظر:،الغابرة

التاريخ.ماقبلشعوبانظر:،للإنسان

القديمالتاريخلكشفالأحافير

تشكلتعندماالانعليههوعمامختلفاالعالمكان

النباتاتوكانتالبعيد.الماضيفيالأحافيرمعظم

المياهتستوطنطويلزمنمنذانقرضتالتىوالحيوانات

جبالمنطقةفىقديمابحرأنجدأنالممكنومن.واليابسة

ملايينقبلمزدهرةكانتاستوائيةغابةمكانوفي،عالية

ابتعدتالقاراتوحتى.جافةباردةسهولأالاننجدالسنين

ولم.السنينمنالملايينمئاتقبلتحتلهاكانتمواقععن

علماءولكن.التغيراتهذهلتسجيلأسلوبهناكيكن

التاريخ-قبلماحياةيدرسونالذينالعلماءوهم-الإحاثة

منالأرضماضيحولتحمئالمعلوماتمنتمكنواقد

.الأحفوريسجلهاملاحظاتخلال

يستطحكللماء.القديمةوالحيواناتالنباتاتمعرفة

وسبلمظاهرعنالكثيرمعرفةدراستهاخلالمنالإحاثة

الطرقوإحدى.التاريخقبلماكائناتمنللعديدالحياة

هذهمقارنةخلالمنتتمالإحاتةعلماءيستعملهاالتى

تظهرالحالاتمنالعديدوفى.المعاصرةبأجناسهاالأحافير

معاصرةأقاربلهاالأحفوريةالأنواعأنالمقارنةعمليات

أنواعبينوالاختلافالتشابهحالاتأنكمامنها،وقريبة

هامة.معلوماتتعصأنيمكنالمعاصرةوأقاربهاالأحافير

وهو،المثالسبيلعلىالمنتصبالإنسانأحافيردلتفقد

0003003إلىمليون51.منالفترةفيعاشالذي

الحوضعظامأحافيروتشير.الإنسانأسلافأقدمأنه،سنة

ويعرف.الإنسانعظامتشبهأنهاإلىعندهوالقدموالساق

علىيساعدالمعتدلالعظمىالهيكلأنالأحافيرعلماء

نأتحديدمنتمكنواهذاومن.القامةبانتصابالمسير

القامة.منتصبسارقدالمنتصبالإنسان

قريبولامثيللاالتيوالحيوانيةالنباتيةالأحافيرتعد

طرقإحدىفهمها.وتعتمدفيصعوبةأكثرلها،معاصرا

معاصرةبأنواعأحافيرهامقارنةعلىالسابقةحياتهامعرفة

سبيلفعلى.العامشكلهافيتشبههاوإنماإليهاتنتميلا

إلىسنةمليون012فترةبينماأنهالأحافيرتبين،المثال

ذاتالزواحفمنمجموعةعاشت،خلتمشةمليون63

أمامي.طرفكلعندمنيبرزنحيفطويلواحدإصبع

المعاصرةالزواحفتلكمنأئاالعظميةالبنيةتشبهولا

.المعاصرةالطيورأجنحةتشبهأنهايبدو،ذلكومع.الان

فإن،للطرانالأجنحةتستعملالمعاصرةالطيورإنوحيث

كانتالمنقرضةالخلوقاتتلكأناستنتجواالأحافيرعلماء

المجنحة.السحاليأسمعليهاوأطلقواتطير.

تبينأنيمكنالأحافيروانطمارموتظروفمعرفةإن

أحفوريةأعشاشاالأحافيرعلماءوجدفقد.عاشتكيف

بعضأنإلىالأحافيرهذهتشيرحداثتها.فىلديناصورات

بتيروداكتيل،أحفورة

الزواحفصنوع

معلوماتتعطهي،المجنحة

حيث،الحيوانسلوكعن

الأصالغعظامتشير

تشبهالتيالرفيعةالطويلة

إلىالطهيورأحنحة

.الطيرانعلىمقدرته

منقارهمقدمةتوضحكما

ا!دةوأسنانهالسهمى

الديدانيأكلكانأنه

الدقيقةالكائناتوبعض

باطنمنيلتقطهاالتي

بعضتفعلكماالارض

.اليومطيور
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الحياةتاريختتبع
بالولاياتأريزونافىكانيونجراندبالمسممىالعطيمالأحدودفىالرسوبيةالصخورطمقاتصالكتيريمكشى

طمقةأقدموتحتوي.الزمنبمرورالأحياءتكاثرتكيف(اليمنىالصورة)الصحورطبقاتداحلحافير19وتم!!.المتحدة

الفصوصثلاثياتمثلأجدائيةاأسحريةاالحيوالاتأتصهرو.للطحال!بسي!هةأحافيرعلى)يسار(الرسم!ىمبيحةهىكما

تعقيداأكترلأحياءأحافيرعلىتحتويالأحدثالطمقاتأننجدالمقابلوفىتليها.التىالطبقةفيالأرحلوعضديات

ورواحص.وأسماكنماتاتآتارتضموهى

فيبتغذيتهاويقومبصغارهيعتنىكانالديناصوراتأنواع

.اليومطيورتفعلكماتقريبا،مهيأةأعشاش

الاثارالمسماة،والمسالكوالممراتالأقدامآثاروتقدم

التاريخ.قبلماحيواناتسلوكعنمعلومات،الأحفورية

أنواعبعضبأنالأقدامآثاربعضتوحي،المثالسبيلفعلى

الاثاربعضأنكما.قطعانفيسارتالديناصورات

فىعاشتقدالمنقرضةالديدانبعضأنتبينالأحفورية

البحر.قاعفىمحفورةبسيطةأنفاق

دليلاالأحفوريالسجليقدم.الحياةمظاهرتتبع

مدىعلى،أنهإلىالأحافيروتشير.الحياةلتاريخمهما

الأرضعلىالحياةحفلتقد،السنينمنالملايين!ئات

جانبإلىوطحالبالخليةوحيدةبسيطةبكتيريابخلايا

هذهأيضاتشيركما.والمتنوعةالمعقدةالكائناتمنعديد

وحلتجذرياتغيرتقدالأنواعبعضأنإلىالأحافير

كليا.متأقلمةجديدةحياةأنماطمحلها

كيفرسوبيةصخريةطبقاتفيالأحافيرموقعويإن

ترمحبفكلما.الزمنعبرالحيةالكائناتتباينازداد

وعندمنها.الأقدمفوقجديدةطبقاتحطت،الرالسب

محفوظةتبقىالطبقاتهذهفإنحجر،إلىالترسباتتحول

ترتيبهايفسدلمالتيالطبقاتوفيترسبها.زمنححسب

أقل-عمراالأقدمأي-السفليةالمناطقفىالأحافيرأننجد

والموجودةعمراالأصغرالطبقاتفيتوجدالتىمنتعقيدا

السطح.قرب

العطمالأخدودطبقاتفيالمحفوظةالأحافيروتعطي

علىجيدامثالأالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيأريزونافي

منالقريبةفالطقات.المعاصرةالكائناتفىالتعقيدازدياد

أحافيرعلىوتحتوي،سنةبليونحوالىعمرهاالقاعدة

006حواليعمرهاالتيالطقاتأما.الشكلبسيطة

لحيواناتأحافيرفتحويمضتسنةمليون05.إلى

ثلاثيةالمسماةالمنقرضةالبحريةالحيواناتشاملة،لافقارية



العري!فيالطائرطمرعندماتتكونبدأتالأكيوبتيركس،لطهائرطبعة

الرقيقةالحطوطحفظتمالجيريالححرإلىالغرينتغيروعند.الماعم

وذيله.الطائرجماحلريش

طبقاتفيالأحفوريةالأسماكبقاياوتظهر.الفصوص

التيالعلياالطقاتبعضأما.سنةمليون004نحوعمرها

مضتسنةمليون026-033بينالفترةفيتشكلت

مثلالمبكرةأليابسةحيواناتبعضآثارعلىتحتويفإنها

.الصغيرةوالزواحفالبرمائيات

والارتقاء()النشوءالتطورلنظريةالمؤيدينبعضويقول

وأالنباتاتمنمعينةمجموعاتالأحافيربعضفيإن

أسموهاأخرىكائناتخصائصبعضتحملالحيوانات

الثلاثيةالأبعادفيهحفظتقالب

تحللبعدالفصوصثلاثيلحيوان

تتكونلسرخصمكربنةأحفورة

شكلفىالكربودمنبقايامن

ورقة.

928ةلأحفورا

خصائصتضمالانتقاليةالأحافيروهذه.الانتقاليةالأحافير

السمكياتأحافيرهياكلمنويستدلون.المجموعتين

سنةمليون036حوألىقبلعاشتكائناتوهي-السقفية

.الأسماكبمماشيئاتشابهتقدالبرمائياتأنعلى-

بأوائلشبيهةأنهاعلىالسقفية،السمكياتالعلماءويصنف

علىللعيم!أهلهامماوركينأرجلالهالأنذلك،البرمائيات

مشابهةالسقفيةالسمكياتساقعظاموكانت.اليابسة

أسنانتشبهأسنانلهاكانكما.الأسماكزعنفةلعظام

نأالأحفوريةالدلائلوتبين.للسباحةزعنفيوذيل،الأسماك

السمكية،صفاتهافقدتقدالمتأخرةالبرمائياتهذهأمثال

اليابسة.علىللعي!شت!صفاأكثروأصبحت

النباتيةالمجموعاتبعضأنكيفأيضاالأحافيرتبين

الأحفوريةفالأوراقتنوعا.أكثرأصبحتوالحيوانية

العصرإلىترجعالأولىالزهريةللنباتاتاللقاحوحبوب

مضت.سنةمليون138قبلأيالمبكرالطباشيري

أحافيرأما.الأنواعمنقليلاعدداالأحافيرهذهوتسجل

سنة،مليون09حوالىقبلأيالطباشيريالعصرمنتصف

منالعديدمنالزهريةالنباتاتمنواسعةتشكيلةفتشمل

الختلفة.البيئات

العلماءيستخدم.الأرضفيالتغيراتتسجيل

وكذلكالأرضمناختغيركيفيةتحديدفيالأحافير

ممبيلعلىوجدوافقد.السنينملايينعبرتضاريسها

مناطقفىالاستوائيةالنخيلأشجاربعضأحافير،المثال

منطبقاتوجدواكما.اليوم)بارد(معتدلمناخذات

النباتاتبقايامنالمتكون-أحفوريوقود-الحجريالفحم

الجنوبيةالقطيةالقارةفى،السنينملايينقبلانقرضتأضيا

هذهبهالتنموبرودةأكثرمناطقاليومتشكلحيث

المناطقهذهمناخأنإلىالأدلةهذهمثلوتشير.النباتات

بحريةأصدافأحافيرالأحافير،علماءوجدوقدتغير.قد

وتبين.هذهأيامنافياليابسةوسطفيبعيدةصخورفي

يعني،أعلاهاليمينعلىنخيلأحفورة.القديمةالبيئاتتبينأحافير

اليساروعلى.مداريمناخذاتيوماكانتالمعتدلةالماطقأنوجودها

اليابسةمناطقغطىقدالبحرأنإلىيشيرممامحارأحمورةهناك

ما.يومفىالداخلية
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منتشرةمايومفيكانتالبحرمياهأنالأحافيرهذهمثل

المناطق.هذهعبر

،القاريالزحفيةنف!إتدعمأدأ،الأحافيروتعطي

تعيرتقدالقاراتمواقعأنعلىتنصالتيالفكرةوهي

وجدوقد.الماضيةالسنينمنالملايينمئاتمدىعلى

أغاراتاكلفيمتشالهةلديناصوراتأحافيرالعلماء

الكتلةكلأنالأرضعلماءيعتقدلهذاونتيجة.الحديثة

عملاقة.واحدةقارةفيموحدةكانتتقريباالأرضية

ذلكمنسنةمليون002حوافيبعدأنهإلىهذاويشير

تنفصل.أوتتجزأبدورهاالعملاقةالقارةكانتالتاريخ

الحالى.وضعهاإلىببطءتبتعدالقاراتوكانت

تفسيرفي،المثالسبيلعلى،النظريةهذهوتساعد

أياتشبهلاالحيواناتوهذهأستراليابمفيالكنغرياتوجود

.القاريالزحفانظر:.العالمبقيةفيالحيواناتمن

الأحافيرتلكونكيف

دونمتحللةوتتعفنوالحيواناتالنباتاتمعظمتموت

البكتيرياوتقوم.الأحفوريالسجلفىأثرأيتتركأن

.اللحومأوكالأوراقالطريةالأنسحةبتحليلأخرىوأحياء

سجلاتأيتتركمانادراالأنسجةاهذهفإنلذلكونتيجة

والأسنانالعظاممثلصلابةالأجزاءأكثروحتى.أحفورية

المياهبوساطةالنهايةفىتبلىوالخشبوالأصداف

بقاياطمرعندأنهإلا.كيميائيةموادتذيبهاأوالمتحركة

متأحفرة.تصبحقدفإنهاالترممباتفىوالحيوانالنبات

ولكنيدكر.تغييردونالغالبفيالبقاياهذهوتحفظ

تماما،منهاالعديدويختفى،الدفنبعدتغييريعتريهمعظمها

الراممب.فيأحفورياسجلايتركأنهإل!

والطرق.طرقبعدةالأحافيرعلىالحفاظويمكن

الطبعاتتكوين-أ:هىالأحافيرلتكوينالرئيسية

)التفحم(ال!صبنة2والمصبولاتوالقوالب

التحجر.3-

بعضتتكون.والمصبوباتوالقوالبالطبعاتتكوين

وألباتلبقاياعريضةخطوطأومحفوظشكلمنالأحافير

أوالصورأحياناوتسمىالطبعاتتتكونكما.حيوان

عندماالصخر،فيضحلةأحفوريةمنخففماتوهيالنقنق،

راسبفيالحيوانأرالنباتمنأجزاءمنرقيقةبقاياتدفن

يتبقىمافإنصخر،إلىاشالسبتحولوبعد.وتتحلل

ويتكون.الحيوانأوللسباتأءامعاأ!اقعافيهومحفوظا

وأأسماكعظامتركتهاصغيرةخطهوطمنالاتارمنالعديد

داخلفيوجدتقدكانتمعميكجدارذاتأوعية

الطريةالناعمةالأجزاءاتحفظالأحيانبعضوفي.الأوراق

.طبعاتشكلعلىالأوراقأوالريشمثل

أوالوحلفيالصلبةالأجزاءدفنبعدالقالبيشكل

وفيماصخر.إلىتتحولأنيمكنأخرىموادأوالطين

وراءهاتاركةالمدفونالصلبالجزءبإذابةأطياهاتقومبعد،

الصلب-الأصلىالجزءتشبهمجوفةمنطقةوهو-قالبا

الماءينزحعندمافيتشكلالمصبوبأماالصخر.داخل

مندقيقةأخرىوجسيماتمذابةمعادنع!ىالمحتوي

التيوالدقائقالموادهذهالماءيرسبحيث،القالبخلال

الجسممننسخةمشكلةالأمرنهايةفيالقالبتملأ

محفوظةالبحريةالأصدافمنوالعديد.الصلبالأصلي

.مصحبوداتأوقوالبصورةعلى

المتحللةالأنسجةتتركعندماتنتجع)التفحم(.الكربنة

مركباتمنالحيةالأنسجةوتبى.الكربونمنآثاراخلفها

الأنسجةتتحللوعندما.أحرىكيميائيةوعناصرالكربون

تختفي.الكيميائياتهذهمعظمفإنالكيميائيةمكوناتهاإلى

بشكلكربونيغشاءمنرقيقةطبقةتبقىالكربنةحالةوفي

ونباتاتأسماكحفظتمالكربنةخلالومش.أحصاشا

جذا.دقيقةبتفاصيلطريةأجسامذاتوكائنات

متأحفرةكثيرةوحيواناتنباتاتأصبحتالتحجر.

الأجزاءمسامفيمعادنعلىالمحتويةالمياهتسربتأنبعد

العديدوفيبالتحجر.الفعلهذاويسمى.الصلبةالأصلية

كلها-يكنلمإن-الصلبةالمادةبعضفإنالأحافيرهذهمن

العمليةهذهوتسمىوصلبتها.قوتهابلالمعادنأبقتهاقد

مستوىمنأحفوريةأخشابعلىعثروقد.بالتمعدن

عدةمناطقفيضخمةأشجارجذوعإلىالصغيرةالأفرع

بعضفيالأحفوريةالأخشابهذهوتوجدالعال!ا.من

لغاباتاسميتأنهاأرررجةجداكبيرةبفسبالمماطق

المتحدةالولاياتفيأريزوناشماليفمنطقة.ا!لتحجرة

للغاباتالوطنىالمتنزهتحوي-المثال!مبيلعلى-الأمريكية

منالعالممناطقأكبرالمتنزههذابأنويعتقد.المتحجرة

.بالألوانالغنيةالأحفوريةالأخشابكميةحيث

ثقو!ليالمذالةالمعاددترسيبتمأدلعدتشكلتمتحجرةأخشاب

القلصمنفيهبماالحش!ثيبترالعيحةهدهوتين.ميتةشجرةحدع

النمو.وحلقات



كلياتحلالماءفيالمعادنفإن،أخرىحالاتوفي

العمليةهذهوتسمى.الأصلىالحيوانأوالنباتمحل

يذيبحيث؟نفسهالوقتفيحدثينوتشمل،الإحلال

المعادنتترسببينما،الأصليةللمادةالمكونةالمركباتالماء

نسخةتنتجأنهذهالإحلاللعمليةويمكنمنها.بدلأ

للجزءالمجهريةالتفاصيلحتىتشملقدللأصلمطابقة

.المادةمنالصلبالأصلى

تتاحفرأنالحيواناتأوللنباتاتيمكن.أخرىعمليات

يتمالتخيط،عمليةففيتغير،دونأوقليلبتغيرأحيانا

وأبالتجفيفالأخرىالأنسجةوبعضالحيوانجلدحفظ

لوفيماالتحنيطعمليةتتمأنويمكن.كيميائيةموادبفعل

فىأوالصحراء،مثلجافمكانفيالميتالحيواندفن

زيتية.مادةأيأو،الأسفلتمادة

بعضففى،الحيواناتجميعالعملياتبعضوتؤحفر

،الكهرمانمادةفيبكاملهاالحشراتحفظتم،الأحيان

منوالمستخلصةتصلبهابعدالسائلةالنباتيةالمادةوهي

كانالحشراتهذهومثل.أخرىأشجارأوالقديمالصنوبر

فيالمتجمدةألاسكاأرضمناستخراحهتمرضيعصوفيماموث

هذهمثلمنالكثيرتعلمللعلماءويمك!.الأمريكيةالمتحدةالولايات

هى.كمامحعوظةأنسجتهابقاءسمببالمتجمدةالأحفورة
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إلىتحولهاعنداللزجةالمادةهذهفياحتباسهاتمقد

كما،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيألاسكاففى.كهرمان

متجمدأالصوفيالماموثوجداسياشمالفيسيبريافي

وجلدهبشعرهمحتفظاوظل.السنينالافمنذالأرضفي

موته.عندعليهكانتكماالداخليةوأعضائهولحمه

الأحافيردراسة

مكانأيفىالأحافيروجوديمكنالأحافير.اكعشاف

تكونالرطبةالمناطقوفي.الرسوبيةالصخورفيهانكشفت

،والنباتالتربةمنطبقةتحتعادةمدفونةالصخورهذه

أوديةفىالمائيةالتعريةبفعلمكشوفةتصبحولكنها

أثناءمكشوفةالرسوبيةالطبقاتتصبحكماالأنهار.

وفى.الأخرىالإنشائيةوالمشاريعالطرقبناءعمليات

كشفإلىالتعريةتؤديالأخرىالجافةوالمناطقالصحارى

الابارحفرفإنوكذلك.واسعةمناطقعبررلمموبيةصخور

حاملةرسوبيةطبقاتعلىالحصولإلىغالئايؤديالنفطة

الأحافيرتساعدماوغالبا.الأرضأعماقمنللأحافير

تحديدعلىالنفطعنالمنقبينالأرضباطنمنالمستخرجة

الطيعى.والغازالنفطاحتياطيات

الأحافيرمنخاصةأنواععنبالبحثالعلماءويقوم

،المثالسبيلعلى،الشماليةأمريكاففي.معينةمناطقفي

المسيسيبي،نهرغربيالأحفوريةالثد!اتمعظموجدت

فىبالإنسانشبيهةأحافيرالعلماءهؤلاءوجدحينفي

وأسترالياكندافىوجدتكماإفريقيا.وجنوبيشرقي

.جيدةبصورةمحفوظةبحريةلافقاريات

باختلافالأحافيرجمعطرقتختلفالأحافير.جمع

والعظاموالأسنانالأصدافأحافيرجمعافأسهلهاأنواعها.

نأللعلماءويمكن.الوحلأوالناعمالرملفيالمحفوظة

وأبالمجرفةأو)المسطرين(بالمالجالأحافيرهذهيستخرجوا

فيمكنالصلبةالصخورفىالمحفوظةالأحافيرأماباليد.

الصخورهذهتصبحعندمابسهولةواستخلاصهااكتشافها

مجموعةإلىتشيروالتجوية.الطيعيةبالتجويةمكشوفة

علىالصخرتجزئالتيوالفيزيائيةالكيميائيةالعمليات

الأحافيرأننجدالحالةهذهوفى.وتعريهالأرضسطح

تصبحالمحيطةالصخورمنالتجويةلعواملمقاومةالأكثر

الصخورأسطحمنأكثربدرجةالحارجإلىبارزة

بتفكيكجمعهايمكنالأحافيرهذهومعظم.المكشوفة

بجمعالعلماءولمجوم.بالخلالأومطرقةأوبإزميلالصخور

باستعمالالصخربكسرالصلبالصخرفيالخبأةالأحافير

ماوغالبا.والأزميلالمطرقةباستعمالأوالثقيلةالمطرقة

أسطحامتدادعلىالأحافيرعلىالمحتويةالصخورتتكسر

الأحافير.
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حامعويستعملأعلاهالصورةدفى.ماسمةوأدواتصبراتحتاحالصخرمنالأحافيرإزالة

.م!صشوثصحريحائطمنصحمدياصورعطاملاستحراحوالإرميلالمطرقةالأحافير

يدويةمطرقةباستعمالهمتمةأحفوريةياشضاالمارالةفىيقوماليسار(على)الصورةالمحتبروفى

الهواية.الشوكةتسمىصغيرة

!-شء؟2*

كل

مناستخراجهاقبلصيانتهافيت!نالهشةالأحافيرأما

منالمعرضةالأجزاءبإحاطةعادةالعلماءويقومالصخور.

وبعد.الرطببالجصالمبللالقماشمنبطبقاتالأحافير

إلىونقلهاالصخرمنالأحافيراستخراجيمكنتصلبه

الجص.إزالةتتمحيثالختبر

كهربائيةأدواتالأحافيرعلماءيستعم!الختبروفي

يألإزالةإبرايستعملونبل،دقيقةوملاقطللطحن

فيتمالجيريبالحجرالمحاطةالأحافيرأما.متبقصعخر

الجيريالحجريذيبضعيفحمضيمحلولفينقعها

الأحفورةتركالعلماءيقرروقد.الأحفورةعلىيؤثرولا

مخبأةجزئئاتظللكنهاللنظرلافتبشكلمكشوفة

الصخر.في

منالعديدعلىالحصوليتمالشظايا.مغالتعامل

منأجزاءكأنهاتجميعهامنلابدشظاياشكلفيالأحافير

.معقدةأحجية

تركيبفيهايعادالتيالأولىالمرةففىعامةوبصورة

كاملتمثلأنيجبالشظايافإنالطريقةبهذهالأحفورة

مكتملةغيرشظايامنالتركيبإعادةبعدهاويمكن.العينة

المفقودةالأجزاءوتعويضالكاملةبالأحفورةمقارنتهابعد

صناعية.موادباستعمال

مستقلةكتركيباتالفقاريةالأحافيربناءإعادةويمكن

الأحافيرعلماءويقوم.بذاتهقائموكأنهالهيكليبدوحيث

يقومونوبعدها.المكتملللهيكلصغيرنموذجببناءأولا

لدعمقويةمادةأيأوالبلاستيكأوالفولاذمنإطارببناء

الخارجىالجزءفىالعظامبتثبيتيقومونوأخيرا.الهيكل

.إخفاؤهليتمالإطارمن

النباتاتفيالحالهوكماالأحطفير.تصنيف

لمدىطبقاالأحافيرأنواعتصنيفيتم،الحيةوالحيوانات

مدىالعلماءيحددعامةوبصفة.لبعضبعضهاانتماء

انظر:.العديدةالحيويةمعالمهامقارنةخلالمنالانتماء

الأحفوريةالمجموعاتتحديدويعتمد.العلميالتصنيف

مثلالصلبةالأجزاءأشكالعلىأساسيةوبصورة

المعالمتشكللأنهاوالهياكلوالأسنانالأصداف

إلىالأحافيرعلماءينظرربما،المثالسبيلفعلى.المحفوظة

الختلفةالأنواعتحديدعندالسنوحج!االجمجمةشكل

.الأسنانالمسيفالنمرمن

البحث،منعديدةسنواتخلالالأحافير.تاريختحديد

الجيولوجىالسجلفيالترتيبفهممنالاحافيرعلماءتمكن

أحفوريلنوعاكتشافأولوعندالأحافير.أنواعلمعظم

عرفوإذا.أخرىلأنواعمصاحباعادةيوجدأنفالمفترض

سيكونالأخرىالأنواعهذهحياةوتأريخموقعالعلماء

النوعهذاويشير.المكتشفةالأجناسموقعتحديدبمقدورهم

وأأقدمأحفورةكانتإذاماإلىفقطالتأريختحديدمن

باسشين.الأحفورةعمريعطيولا،الأخرىمنأحدث

بقياسالأحفورةعمربتحديدالأحافيرعلماءويقوم

والنظائر.الأحفورةعلىالمحتويةالصخورفيالمشعةالنظائر

موادلتشكلتتلاشىأوتتحللكيميائيةعناصرالمشعة

الختلفة.المشعةالعناصرتحللمعدلالعلماءويعرف.أخرى

بكميةالصخورالمشئفيالنظيركميةمقارنةخلالومن

المدةحسابمنالعلماءيتمكن،التحللعنالمنتجةالمادة

الزمنيةالفترةوهذه.التحللعمليةاستغرقتهاالتيالزمنية

تحتويها.التىوالأحافيرالصخورعمرتشكل
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

علم،ثةال!حا

لأرضا

تمتمابمانرويأندروز،

علم،ال!نسان

بيير،ينشارددويارتا

لجيولوجياا

لحشرةا

صورينالدا

لشجرةا

الصخور

الحجريالفحم

البارونكوفييه،

النبات

والارتقاءالنشوء

النملة

الموضوعصرعنا

القديمالتاريختكشفالأحافير

القديمة.والحيواناتالنباتاتمعرفة

.الحياةمظاهرتتبعب

الأرضفىالتغيراتتسجيلج

الأحافيرتتكونكيف

والمصبوباتوالقوالبالطبعاتتكوين-أ

الكربنة-ب

التحجر-ج

أخرىعمليات-د

الأحافيردراسة

الأحافيرتصميف-دالأحافيراكتشاف-أ

الأحاليرتاريحتحديدهـ-جفالأحافيرب

الش!هايامعالتعامل-ج

أسئلة

بالتمعدن؟الأحافيرشثحكلكيص-أ

الصخور؟منالأحافيرباستخراجالأحافيرعلماءيقومكجف!2

الصفالإلتكتونية؟نويةعالأحافيرتدكيف-3

الاثر؟أحافيرما-4

الأحافير؟تاريحالأحافيرعلماءيحددكيف-5

محفوظة؟صلبةأجزاءمنالأحافيرمعظمتتكونلماذا-6

المستقل؟التركيبما-7

أنواعتصنيففيالأحافيرعلماءعليهايعتمدالتيالمعال!اما-8

الأحافير؟

القرآنسورمنالأحقافسورة6.سورالأدحقا!،

السادسةالشريفالمصحففيترتيبها.المكيةالكريم

وجاءت.آيةوثلاثونخمساياتهاعدد.والأربعون

أدلهأهلكهمالذينعادمساكنلأنهاالأحقافتسميتها

منبالأحقافمساكنهموكانت،وجبروتهمبطغيانهم

!بالأحقافق!مهأنذرإذعادأخاواذكر)اليمنأرض

.12:الأحقاف

العقيدةأهدافها،المكيةالسورشأنشأنهاالسورةهذه

والجزاء.والبعث،والرسالة،الوحدانية:الكبرىأصولهافي

رسالةصحةلإثباتوالرسولالرسالةحوليدورومحورها

.القرآنوصدقك!سدمحمد

عندمنالمنزلالعظميمالقرآنعنالبدءفيالسورةتحدثت

وزعموا،المشركونعبدهاالتىالأوثانتناولتثم،الحقالله

شبهةعنتحدثتثم،عندهلهمتشفعاللهمعالهةأنها

نموذج:نموذجينذكرتثمفدحضتها.القرآنحولالمشركين

الولدونموذج،بوالديهالبار،فطرتهفيالمستقيم،الصالحالولد

عنتحدثتثم.لوالديهالعاقالفطرةعنالمنحرف،الشقي

فيطغواالذينعادالطاغينقومهمعالسلامعليههودقصة

كانوما.والجبروتالقوةمنعليهكانوابماواغترواالبلاد،

طغيانهمفىقري!شلكفارتحذيراالعقيمبالريحإهلاكهممن

منالنفربقصةالسورةوختمت.اللهأوامرعلىوأستكبارهم

إلىرجعواثمبهوآمنوا،القرانإلىاستمعواالذينالجن

منللمعاندينتذكيرا،الإيمانإلىيدعونهممنذرينقومهم

.الإسلامإلىلهمالجنبسبقالإنس

القرانايات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(؟وسوره

)خصائصالإسلامانظر:.الإثملمحيمال!!

(.الشريعة

بملبشريالتكاثرا،ةغد،تالبروستاا:نظرا0لإحلدلا

المثانة.،الكليةبمالإنسانجسم

الهند.غري،غوجاراتبولايةمدينةأكبرأيادأ!حمد

بالهند.القطنزراعةمنطقةفي،سابارماتينهرعلىوتقع

النسئلصناعةوالتجاريالصناعيالمركزالمدينةوتشكل

وباضافةنسمة549.2)526المدينةسكانوعدد.بالدولة

نسمة..65579.23سكانهاعدديبلغضواحيها

منجانبعلىمنهماكل،قسمينإلىتنقسم.المدينة

المدينةتقعالشرقيةالضفةوعلى.سابارماتينهرجانبي

عشرالحامسالقرنإلىتاريخهايرجعالتي،الأصلية

كثيفةبيوتذات،الازدحامشديدةمنطقةوهي.الميلادي

والمصانع،النسيجمصانعوتقع.نشطةومتاجر،أسسكانا

منالشرقيالجزءهذاويحوي.المدينةأطراففيالأخرى

مدينةوهي.الباقيةالتاريخيةالاثارمنالعديدالمدينة

الإسلاميةللعمارةونماذج،رائعةمساجدذات،جميلة

م-النهرمنالغربيةالضفةوعلى.واليانيةوالهندوسية

إيليس-جسرطريقعنالشرقيةأبادبأحمدمرتبطةكونها

أبادأحمدوتشمل.المدينةتضمهاالتيالعصريةالمنطقةتقع

ومناطقالعليا،الطقةتقطخهاعديدةضواحىالغربية

ومعاهد،غوجاراتجامعةوحرم،والترويح،التسوق

الهنديةوالدراساتوالاقتصادوالتصميمللمعمارمتقدمة

والفضاء.والفيزياءوالإدارة
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يوحدلثاهأحمدمسجد

بمدينةبهادراحصنفي

شيدولأنهأباد.أحمد

،أم414هـ،781عام

فقدشاه،أحمدمنلأمر

المحاولاتأولىأحدكان

معماريتصميملبماء

منكانفيماإسلامي

هندومسية.مديةقبل

نأإلابمغوجاراتولايةفيمدينةأكبرأبادأحمدتعد

كم42بعدعلىالواقعةغانديناجار،هيالود!يةعاصمة

لمقاطعةالإداريكزالمرأحمدأبادوتشكل.الشمالإلى

بولايةالمحليالحكممناطقإحدىوهيأباد،أحمد

.غوجارات

رئيسيامركزا-طويلازمنا-أحمدأبادظلت.الاقتصاد

أنهاكما.والصابونوالزيت،القطنيةالأنسجةلصناعات

والتمويل.التجاريةالأعمالمجاليفيعريقة

بومبايإلىالمؤديةالطرقتقاطعفيأبادأحمدتقع

راجامشان.وإلىكاتهياوار،جزيرةشبهوإلىأ!ند،اووسط

ملومبايحديديةسككخطوطبشبكةتحظىأنهاكما

كاندلا.فيالعميقوالميناء،ودلهي

المسلمالسلطان-شاهأحمدأس!.تماريخيةنبذة

هـ،481عامألادأحمدمدينة-عوجاراتفىالحاكم

القديمة،الهندومميةأساوالمدينةمحلوحلت.أم114

إلىالمؤديةالقوافلطرقتقاطععندرئيسياموقعاواحتلت

حصنويقع.كامبيوميناءومالوا،،ودلهي،راجاستان

علىالحصنذلكيشتمل.القديمةالمدينةقلبفيبهاذرا

تينبالمممالمعروف-التلاثيالمدخلوعلىومسجد،قصر

تطورالجوار،وإلى.الملكيةالساحةإلىالمؤدي-دازوارا

أحياءهمالمدينةنبلاءبنى،لاحقوقتوفي.الأعمالحي

وسوقه.ومسجدهقصرهمنهملكلوكان،بالمدينةالخاصة

والحرفيين.للتجارمتاجربنيتكما

القطنيالنسيجصناعةأبادأحمدفيازدهرت

إلىالمقصبةالرقيقةالأقمشةتصدروكانت.والحريري

الزاهيةالقطيةالأقمشةوتصدروأوروبا،،الأوسطالشرق

كماوإندونيسيا.إفريقيا،شرقيإلى،جودةوالأقل،الألوان

اليلة.انظر:.النيلةويصدرونيزرعونأبادأحمدتجاركان

اليانيونأما.المسلمينمنأبادأحمدنمساجووكان

المصارفجماعةيشكلونكانوافقد،والهندوس

المحليةالتجارةوتنظم،الحرفيينتمولكانتالتي،والأعمال

والخارجية.

الميلاديعشرالسادسالقرنفيألادأحمدتدهورت

العسكريةوالقوة،البرتغاليةالتجاريةالمصالحضغوطبسبب

استولىام،572هـ،089عاموفي.المغوأجةللإمبراطورية

،المغولسلطةوتحت.المدينةعلىأكبرالمغوليالإمبراطور

القرنخلالمجدداالاقتصاديالرخاءأبادأحمدحققت

وظهرت.الميلاد!نعشرالثامنالقرنوأوائلالسائكشر،

علىجميلةوحدائق،أخرىوأبنيةمساجدالمدينةفى

المدينةدخلت،أم707عاممنوابتداء.الفارسيالطراز

الثامنالقرنمنلاحقوقتوفي.الضعفمنأخرىحقبة

وأجبرواأباد،أحمدالماراثيونالغزاةضايق،الميلاديعشر

اممتولى،أم758عاموفي.الإتاواتد!علىالسكان

القرنأوائلوبحلولظلما.وأذاقوها،المدينةعلىالماراثيون

البريطانيونفرضعندماأي-الميلاديعشرالتاسع

ضعيفةمحطمةمدينةأبادأحمدكانت-استعمارهم

.ردلمواا

وأصحاب،المجدونالتجارو،المهرةالحرفيونبقي

ما.بطريقةأبادأحمدفيالحياةقيدعلىالأثرياءالمصارف

ففتحترخاءها،المدينةاستعادت،البريطانيينوبمساعدة

وتطورت،اليدويةوالقطنالحريرلأنسجةجديدةأسواق

بدأ،ام861عاموفى.والأفيونالقطنخامفيالتجارة
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وصل،سنواتثلاثوبعد.الينسيجمصنعأولتشغيل

حقبةذلكوأعقبتأباد.أحمدإلىالحديديةالسككخط

عنالناجمةالمشكلاتعلىوللتغلب.السريعالنمومن

والمدارسالمستشفياتأبادأحمدلغميدتالنمو،ذلكمثل

الأنابيبخطوطومدت،المياهمحطاتوأنشأت،الخاصة

نهرفوقالمشيد،إيليسجسرمهدوقد.للتصريفالرئيسية

النهرضفةعلىالعصريةالمدينةلإقامةاسمبيل،سابارماتي

الغربية.

يأ-أشرمهغانديموهنداسجلبم،5191عامفى

باضرابقامحيثأباد،أحمدإلى-حوارييهمجموعة

أولذلكوكان.القطننسيجمصانعفيكبيرسلمى

صناعيوساعدثمومن،المدنيعصيانهلأساليباختبار

أجلمنالخاصةحملتهتمويلفىالمتعاطفونأبادأحمد

للهند.الذاقطالحكم

عامبومبايبمحافظةالثانيةالمدينةأبادأحمدجعلت

.أم069عامغوجاراتولايةاستحداثوعند.ام479

،الجديدةللولايةالرئيسيةالمدينةأبادأحمدأصبحت

إلىانتقالهاقبل،الولايةحكومةلمكاتبمقراوشكلت

.م0791عامغانديناجار

تاريخ.،لهندا،غوجارات:أيضانظرا

أحمد،الغزاويان!:.الغزاويإبراهيمأحمد

إبراهيم.

القاضى.يعدىأبوانظر:.يعليأيوأحمد

أم(.459-8861هـ،أ374-أ03)3أمينأحمد

ابتدأمعاصر،مصريومف!صأديب.إبراهيمبنأ!،أحمد

الأزهر،ثم،الابتدائيةالأولعباسوالدةمدرسةفيدراسته

الشرعي.القضاءمدرلممةثم

9132عاميبينالشرعيالقضاءبمدرسةمدرساعين

محكمةفىقاضياعينثمأم،139و1191اهـ،33وا

أهـ،345سنةحتىالمحاكممنوغيرهاالشرعيةأسيوط

الأولفؤادبجامعةالادابكليةفيومدرساام،269

التعليموظائففيتقلبثمحاليا(،القاهرة)جامعة

بالجامعةالادابكليةعميدمنصبشغلحتىالجامعي

بكليةأستاذايعملوظل.أم939أهـ،358سنةنفسها

.أم469هـ،ا366مشةالمعاشإلىأحيلحتىالاداب

الثقافيةللإدارةمديراعين،أم479هـ،أ367سنةوفى

عضواعينام،049هـ،اء93سنةوفي.العربيةبالجامعة

نالام،489هـ،أ368سنةوفىالمج!إللغوي،فى

.الأولفؤادوجائزةالفخريةالدكتوراه

التأليفلجنةأم419اهـ،332سنةفيألسه!

وفاته.يومإلىلهارئيساوكانوالنشر،والترجمة

للمجلسعضواأم939أهـ،358سنةاختير

عضواأم459أهـ،364سنةوفي،الكتبلدارالأعلى

ما949اهـ،936سنةوفي،للمعلمينالأعلىللمجلس

فيعضواوكذلك،العلومداركليةلمجلسعضوااختير

.الادابكليةمجلص

وهيالأدبيةالفكريةالحضماريةموسوعتهأعمالهأشهر

ضحى،الإسلامفجرأجزاء:عدةفيأقسامثلاثة

فيض:كتابهفيمقالاتهوجمع.الإسلامظهر،الإسلام

الخاطر.

ام(.617أ-958اهـ،-260)899الأولأحمد

العثمانية.الدولةسلاطينسلسلةفيعشرالرالغالسلطان

محمدالسلطانوالدهوفاةبعدالسلطةوتولىباسلامبولولد

.أم306هـ-أ210عام،الثالثمرادالسلطانابنالثالث

النمسامعستواتوركمعاهدةإبرامعصرهأحداثأبرزوكان

الدولتينبيناستمرتحربالينهي،أم606هـ-1501عام

إلغاءبنودهابينمنوكان.سنةعشرةثلاثمدىعلى

ترانسلفانيا.إقليمعلىالعثمانيةالسيادة

جانفتمرد،داخليةوفتناضطراباتعهدهفيحدثت

وقضت،أوغليوقلندرالدرزيالمعنيالدينوفخربولاد

فرصة()الإيرانيعباسالشاهوانتهز.الفتنهذهعلىالدولة

منوتبريزالعراقعلىبالاستيلاءفقامالاضطراباتهذه

،ام612اهـ-210عامصلحاعقدثم،العثمانيين

منذالمفتوحةوالقلاعالحصونجميعبموجبهالدولةتركت

عهدفاتحةذلكوكانبغداد.فيهابماالأولسليمانعهد

العثمانية.للدولةالفعليالانحطاط

الأزرقالجامعبنىالذيفهو،التدينبعمقامتاز

باسمه،وعرفبإسلامبولصوفياأياجامعمقابلالضخم

الكبيرةالعطاءاتبذلكما.رمضانفيبهيعتكفوكان

.هناكجيدةإصلاحاتوأجرى،والمدينةمكةلسكان

.الأولمصطفىلأخيهبالحكموأوصى،بإسلامبولتوفي

فرتوا،ابنبمالعباسأبوالتنبهتى،انظر:يايا.أحمد

أحمد.

باشا.أحمدالجزار،انظر:.الجزارباشاأحمد

أحمد.،برادةانظر:.برادةأحمد

أحمدالبجائى،انظر:البجائي.إدريسبنأحمد

إدريس.ابن



اليعقوبىإسحاقبنأحمد692

اليعقوبي،انظر:.اليعقوبيإسحاقبنأحمد

.إسحاقبنأحمد

أحمد.بيلا،بنالظر:بيلا.بنأحمد

أحمد.طودون،ابنانظر:.طولونبنأحمد

انظر:.السائبالرحمنعبدبنأحمد

الرحمن.عبدبنأحمد،الساعاتي

أحمد.أبوعدي،ابنانظر:.عديبنأحمدأبو

ثانيالعبداللهبنعليبنأحمد

منالأسبققطرحاكم(.-أم349،؟اهـ-)353

قطرشيوخبينالرأيبإجماعانتخابهتم.امأ-069729

عنثانىالعبداللهبنعلىوالدهتنازلإثرعلىوذلك

زمنهفىقطروازدهرتبحكمةالبلادقادوقد.الحكم

خليفةعمهوابنعهدهوولينائبهبعدهتولىكبيرا.ازدهارا

الأسرةمنبتأييدالبلادفيالحكممقاليدثانيآلحمدابن

المسلحة.وقواتهالقطريوالشعبالحاكمة

ثاني.ال،عبداللهبنعلىأيضا:انظر

أحمد،الساعاتيانظر:.الساعاتيعليبنأحمد

علي.ابن

القدقشندي،انظر:.القلقشئديعلىبنأحمد

على.بنأحمد

أحمدالقديوبي،انظر:.القليوبيعيسىبنأحمد

عيسى.ابن

أحمد.فرتوا،ابنانظر:!رتوا.بنأحمد

،القطانابنانظر:.القطانبنمحمدبنأحمد

محمد.بنأحمد

الغرناطي،انظر:.الغرناطيمحمدبنأحمد

محمد.بنأحمد

المراغي،انظر:.المراعىمصطفىبنأحمد

مصطفى.بنأحمد

ام(.782؟-هـ،ا1-69)؟.البوسعيديأحمد

الأزديالبوسعيديمحمدبنأحمدبنسعيدبنأحمد

الدولةمؤسسأدله.علىبالمتوكلالملقب،العمانى

مذهبعلىوهمملوكها،وأبو،عمانفي،البوسعيدية

،بالتجارةأفرادهامعظميعملألمسرةمنينحدر.الإباضية

وشجاعةنادرةبجرأةامتازأنهبيدأيضا،هوبهااشتهرالتي

الأزمةاشتدتعندماإنهويقالالأنظار.إليهلفتت،فائقة

أحد-سلطانبنسيفالسلطانعهدفيالسياسية

يبحثأخذ-البوسعيدلدولةالسابقةاليعاربةدولةسلاطين

بنأحمدإلىخاصتهفأرشده،عليهيعتمدقويرجلعن

شهرته.هنامنوبدأتصحار،علىوالياعينهالذيسعيد

الأمراستقرمرشد،بنسلطانإلىالدولةصارتولما

أهـ،155عامعندهسلطانوماتصحار.فىلأحمد

العمانية،الديارفيتوغلواالذين،الفرسمعحربهأثناء

بمكيدةمنهمكثيرينوقتلعنهاوأجلاهمأحمدفقاتلهم

إليهفانتقل،الناسوأحبهالبلادلهوخضعت.لهمدبرها

أيامه،فيالإمامةحميربنبلعربوادعى.اليعاربةملك

الدولة،لهوصفتأم753أهـ،167عامأحمدفقتله

عمانملكإليهوآل،السنةهذهفيبالإمامةوبويغ

توفي.أنإلىحاكماواستمر،ومسقط

أحمد.تيمور،انظر:.تيمورأحمد

الإمامأم(.543-؟هـ،059-؟).جرانأحمد

هوجرانوأحمد.جرانبأحمدالمشهور،إبراهيملنأحمد

لقسيسابئاوكان.أسلمأنبعدلنفسهاختارهالذيالاسم

بعضوسمعبالمسلميناتصل.بالحبشةأيجومقاطعةفي

متحمسابه،مقتنعاالإسلامفدخل،عدلمقاطعةفىدعاتهم

ولا.عدلمقاطعةعلىأميراجرانأحمدصار.لدعوته

وكل،غامضالأولفتاريخه،حياتهعنالقليلإلايعرف

وثورته،الإسلاملنشرالطويلجهادههو،عنهعرفالذي

حرباوشنبثورةجرانأحمدقام.الأحباشالنصارىضد

عامحتىأم528هـ،359عاممناستمرت،الحبشةعلى

جعلت،كثيرةانتصاراتوحققأم،543هـ،059

وأسلم،وثنيونزعماءإليهوانضم.حولهيلتفونالكثيرين

دفعواوآخرونأسلموانصارىإليهانضمكما،أتباعهممعهم

،كبيرةبأعدادالحركةهذهفيالإسلامظفروهكذا.الجزيةله

بالنصرانية،وتظاهرواالإسلامتركعلىأجبرواالذينوانتهز

عددوبلغ.بإسلامهمالجهرإلىفرجعوا،الحركةهذه

ألفا.عشريننحوالوقتذلكفيالجددالمسلمين

كانواالذين،البرتغاليينالجهاديةالحركةهذهأثارت

الحبشةإلىفانضمواالبلاد،هذهعلىالسيطرةفييرغبون

ثورتهكانتوقد.وقتلوه،وأتباعهجرانعلىوانتصروا

خليقاهووكان،مسلمإقليمإلىالبلادتحولأنخليقة

البرتغاليين.تدخلأ!لابالانتصار



792شيدخور،حمدأ

أحمد.،جمعةان!:.جمعةأحمد

-1491أهـ،404أ-)332البكرحسنأحمد

يوليو17منذالعراقيةالجمهوريةرئيسكانام(.839

العربيالبعثلحزبالعامالأمينونائب،6891

عامالمعلميندارفيوتخرجتكريتفيولد.الاششراكي

.أم389عامالعراقيةالعسكريةالكليةودخل،أم329

تنفيذفىالمشاركينالأحرارالضباطتنظيممنكان

العراقية.الجمهوريةأعلنتالتيام589يوليو41ثورة

ال!عدادبتهمةا!لهداويمحكمةأمامدلمحاكمةقدم

التقاعد.علىوإحيلقاسمعبدالكريمالفريقلإسقاط

القطريةالقيادةفيعضواوأصبحالسياسيللعملوتفرغ

الخططينأبرزمنوكان.الاشتراكىالعربيالبعثلحزب

بعدللوزراءرئيساوأصبح،ام639فبراير8لثورة

نجاحها.

بعدالوزارةرئاسةعنالبكرحسنأحمدابعد

فيالمشاركةورفضعارفعبدالسلامالمشيرانقلاب

القيادةسرأمينأصبح.عارفعبدالرحمنأخيهحكم

لثورةوخططالاشتراكيالعربيالبعثلحزبالقطرية

العراقىبالرئيسأطاحتالتيام689يوليو17

المستقلينالضباطبعضبمشاركةعارفعبدالرحمن

الحرسرئيسالنايفعبدالرزاقبينهمبرزوالذين

الضباطنحىأم689يوليو03وفى.الجمهوري

السيطرةالبعثلحزبوتحقق،الحكمعنالمستقلون

السلطة.علىالكاملة

المسألةحلعلىالبكرحسنأحمدأئيساعمل

مأ079مارس11فيوأعلنالبلادشمالفيالكردية

إعطاءيتضمنلهاحلإلىالثورةقيادةمجلعرتوصل

تستقرلمالأمورولكن.الشماليةللمنطقةالذاقيالحكم

برئاسةالعراقيةالحكومةبدأتام729عامففىطويلا،

مصطفىالملابقيادةالكرديةوالزعامةالبكرحسنأحمد

انتهتبعضهما،ضدجديدةعسكريةمواجهةالبرزاني

شاهبينالجزائراتفاقيةتوقيعإثربغدادفيالحكومةلصالح

قضتحسينصدامآنئذالعراقيالرئيسونائبإيران

وتعهد،والعراقإيرانبينمناصفةالعربشطبتقسيم

فيللمتمرديندعمهمابإيقافوالإيرانيةالعراقيةالحكومتين

،ام739عامالبكرالرئيسعهدوفي.البلدينكلا

اتفاقإلىالمعارضةوقوىالعراقيةالحكومةتوصلت

العربيالبعثحزبضمتوطنيةجبهةلتشكيل

الديمقراطيةوالفئاتالعراقيالشيوعىوالحزبالاشتراكي

عامالنفطبتأميموقام.المستقلينوالقوميينالكردية

.ام729

القتالفيالعراقشارك،ام739اكتوبرحربوفى

جبهةإلىطيرانوسربالعراقىالجيشمنفرقةلمارسال

مصربينديفيدكامباتفاقيةإثروعلى.إسرائيلبمالقتال

إلىالبكرحسنأحمدالرئيسبادر،ام789عاموإسرائيل

فيالمؤتمروانعقدبغدادفىعربيقمةمؤتمرلعقدالدعوة

بدايةعنوبغداددمشقفىأعلنكما.ام789نوفمبر

العملميثاقتوقيععنهنتجالقطرينبينوحدويعمل

،ام979عاموفي.أم789أكتوبرفىالوحدويالقوجمط

صحيةلأسبابالجمهوريةرئاسةمنالمشقالالبكرانأذيع

حسين.صداموخلفه

السياسيةالأحزاببمتاريخ،العراقأيضا:انظر

حسين.صدامبمالعربية

حسن.أحمد،الزياتانظر:.الزياتحسنأحمد

حسن.أحمد،صديقانظر:.صديقحسنأحمد

حسين.أحمد،ديداتانظر:.ديداتحسينأحمد

أبو،الخوارزميانظر:.الخواررميأحمدأبو

أحمد.

م4291،هـ-ا43)3خورشيد،حمدأ

الجنسية.باكستاني،إسلاميوباحثمؤلف(.

الماجستيروعلى،الحقوقفيالليسانسشهادةعلىحصل

درجةوعلىالاقتصاد،وفيالإسلاميةالدراساتفى

رئاسةمنهاعديدةمناصباحتل.التربيةفيالدكتوراه

لرئيسنائباكانوقد.باكستانفيالمسلمينالطلبةجمعية

أوروبافيوالنصارىواليهودالمسلمينعنأقيمالذيالمؤتمر

لمجمععاماوأمينامديراكانوكذلك(،ولندن)برلين

عامحتى0691عاممنكراتشيفياللإسلاميةالبحوث

.م6891

لتحريررئيساعمل

تقلد.المجلاتمنعدد

غ3-؟خاتحاديوزيرمنصب

والتنميةللتخطط

رشهـ2حكومةفىوالإحصاء

!س)-!ههـبرئيساالآنيعمل.باكستان

!3-آعلم-ور-بممنهابمالمؤلسساتمنلعدد

!!صقي!؟لأءش!خ+!7أ،؟ر-الدراسحاتمؤسسة

*بخ-ج!!ى!ئا*لم!؟6)\نجنن،أباد،إسلامفيالإسلامية

في+!أ!6-ورس،؟؟3!ظغ!ءآء-س!فيأ!س!ميةوالمؤسسة

أحمدخورشيدالدمحورعضووهو.المتحدةالمملكة



ألنتوكاودوموأحمد892

منها:والجمعياتوالاستشاريةالعلميةالمجالسمنعددفي

الجمعيةوأباد،إسلامفىالإسلاميةالجامعةأمناءمجلس

،أعمالعدةبترجمةقامأمريكا.فيللاقتصادالأمريكية

والانبعاثالنسبيالتمثيلمنها:كثيرةمؤلفاتوله

التربيةمبادئ،والغربالإسلام؟السياسيللأسلوب

الإسلامية.

عامالإسلاملخدمةالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم091هـ،ا014

دوموأحمدأدنتو،انظر:ألئتو.كاودوموأحمد

كاو.

أحمد،شاديأبوانظر:.شاديأبوركيأحمد

زكي.

7918أهـ،1315204)سوسةأحمد

أتم.بالعراقالحلةفيولدعراجمما،مهندسأم(.829

سافر.أم239عامببيروتالأمريكيةالجامعةفيدراسته

المدنية،الهندسةبكالوريوسعلىحصلحيثأمريكاإلى

وعلى،واشنطنجامعةمنالماجستيرعلىوحصل

.أم039عامهوبكنزجامعةمنالدكتوراه

جهاتمنمئوجوائزعلىسوسةالمهندسحصل

فيالعراقفيمناصبعدةفيعملوأمريكا.فيمختلفة

لجمعيةمؤسسعضووهو،المدنيةوالهندسةالريمجال

العلميالمجمعفيعاملوعضو،العراقبنالمهندةن

وله،العلميةالمؤتمراتمنالعديدفيشارك.العراقي

،الفراتواديبمالعراقريعنالممادر:منهامؤلفات

فيوالعربواليهودبمالعراقفيالري؟الحبانيةمشروع

لتاريخ.ا

منالعلميةالكفاءةوسامعلىسوسةالمهندسحصل

عنالعربيةالجامعةوجائزة،أم769عامالمغربملك

وجائزةأم،779عامصدرالعربيالعالمفيكتابأحسن

عامالكويتدوأ!ةوجائزة،العراقفيالتقديريةلةالدر

.العراقفىتوفي.ام639

-7091هـ،أ004-321)5الشقيريأحمد

التحريرلمنظمةأضنفيذيةاللجنةرئيسأولأم(.089

الفلسطينية.

والدهكانحيثالجنوبيبلبنانتبن!تقلعةفيولد

لح!صمالمناهضةمواقفهبسببمعتقلاالشقيريأسعدالشيخ

الغربية)الضفةطولكرممدينةفينشأعبدالحميد.السلطان

عكاإلىوفاتهابعدانتق!!تموالدتهكنففيحاليا(المحتلة

فىالثانويةدرالمسةام429عاموأنهىدينيةبيئةفيوتربى

حيثالقدسإلىبعدهاوانتقلبعكا،الأميريةالمدرسة

عامبيروتفيالأمريكيةبالجامعةالتحق.الإنجليزيةدرس

العربالقوميينحركةبأوساطيتصلهناكوبدأأم269

ذلكدفعوقد.الوتقىالعروةنادينشاطاتفيويشارك

إلىفعاد.ام279عامإبعادهإلىالفرنسيةبالسلطات

العالميةوالصهيونيةالبريطانيالانتدابضديكتبفلسطين

الإقامةتحتوضعهإلىالبريطانيالانتدابسلطاتدفعمما

لدراسةالقدسإلىعاد،اعتقالهمدةانتهاءوبعد.الجبرية

عونيمحاماةمكتبفيتخرجهبعدوعملالحقوق

.عبدالهادي

الكبرىالفلسطينيةالثورةفيالشقيريأحمدشارك

البريطانىالانتدابلمملطاتدفعمماأم(1-939)369

حيثفبيروتدمشقإلىبعدهالجأأخرىمرةاعتقالهإلى

بتوقيعوالوموبيروتالنهارجرائدفييكتبأخذ

عربي.

توفيحيثالقاهرةإلىالثانيةالعالميةالحرببعدلجأ

.المحاماةفيعملهوأستأنففلسطينإلىفعادوالده

لشرحواشنطنفىعربيامكتئاام459عامألسمر

عملهليستأنفالقدسإلىلعدهاعادالفلسطينيةالقضية

العربية.للقضيةالدعوةفي

مساعداوكانالعربيةالجامعةالشقيريأحمدمثل

عدةفىاسموريةالحكومةومثلعزامعبدالرحمنلرئيسها

وقد.العربيةللجامعةمساعداعاماأميناعينثممؤتمرات

فىالسعوديةالعربيةوالمملكةسوريامنلك!ممثلاعمل

الجامعةفيفلسطينممثلأصبحذلكوبعد.المتحدةالأم

التحريرلمنظمةرئيساأصبحوقدام(.639-)62العربية

لل!ضابة.بعدهاتفرغثمأم649عامالفلسطينية

أم(؟)469واشنطنإلىالقدسمنمؤلفاتهأهم

والجزائرفلسطينعندفاعاأم(بم!61)عربيةقضايا

منبرعلىفلسطين،الجزائريةالثورةقصةأم(،)629

م(،1)679المتحدةالعربيةالدولةمشروع،المتحدةالأم

مدينةفىالشقيريتوفي.السياسيةالحياةفيعاماأربعون

مرضمنمعاناةبعدالأردنفيبعمانالطبيةالحس!ت

فبراير.25فيعضال

،حصاريانظر:.حصاريالدينشمسأحمد

الدين.شمسأحمد

-1868هـ،أ351-1)285شوقيأحمد

الحديث،العصرفىالعربالشعراءأبرزأحدأم(.329

وبداياتعشرالتاسعالقرنفيالعربىالشعرأعلاممنوعلم

منالقاهرةفيشوقيأحمدولد.الميلاديينالعشرينالقرن
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الدماءفيهاتلتقيعائلة

والتركيةوالكرديةالعربية

ونشأ،واليونانيةوالشركسية

سعةفيوعاش!طفولتهمنذ

العيشفىورغدالرزقمن

بالخديويصلتهبسبب

منبعدهجاءومنإسماعيل

شوقيأحمد.أبنائه

الكتابفىشوقيتعلم

سنةفيهاتخرجوقدفالثانويةألابتدائيةالمدارسفيثمأولآ،

والترجمةالحقودتىمدرسةفيذلكبعد.انتظمأم885

خدمته،فيتوفيقالخديويفألحقه،سنوأتأربعبعدوتخرج

فرنسا.إلىالخاصحسابهعلىدراسيةبعثةفىأرسلهثم

دراسةعلىمكباوفرنسامصرفىالحقوقدراستهأثناءوكان

اطلاعهجانبإلىنوادرهوحفظواستظهارهالعربيالشعر

منقصائدهيرسلوكان.الفرنسىالأدبروائععلىالواسع

منصدىتلقىوكانت،توفيقالخديويمديحفىهناك

ثلاثبعدبعثتهمنشوقيعادمصر.فىوالأدباءالقراء

وفاةبعدالحكمحلمىعباسالخديويتولىوقد،سنوات

هيحياتهفىجديدةمرحلةوبدأت،ديوانهإلىفانضموالده

هذايتطلبهمابكلشوقيقاموقدالقصر.شاعرمرحلة

بهفخوراكانوقد،وأجتماعيةسياسيةالتزاماتمنالمنصب

قوله:ذلكعلىيدل،أقرانهبين

وماالعزيزشاعر

اللقبذابالقليل

فيموقعهبسببالحاجاتلذويمقصدابيتهفأصبح

باتجاهاتمقيدةكذلكعلاقاتهأصبحتوقدالقصر،

حلميعباسالخديويوبينبينهالعلاقةواستمرتالقصر.

إلىشوقيفنفيام،419سنةالخديويعزلحتىقوية

فيجديدةمرحلةوبدأت.العلاقةتلكبسببالأندلس

مدىعلىهادئةحياةعاشوفيهاا!لنفىحياةهي،حياته

مصرإلىالشديدحنينهسوىعليهلاينغصهاسنواتأربع

:قالذلكوفيوأهلها،

عنهبالخلدشغلتلووطني

نفسيالخلدفيإليهنازعتني

الأولىالعالميةالحربوضعتأنبعدالوطنإلىوعاد

عنتعبيراوأكثربالشعبالتصاقاأشدوأصبحأوزارها،

مامرحلةوتعدالقصر.قيودمنتحررأنبعدوامالهارائه

فتراتأغزر-والشيخوخةالكهولةمرحلة-المنفىبعد

الاجتماعيةالمناسباتقصائدفيهاكثرتفقدإنتاجا.حياته

منالمستمدةالمسرحياتكتابةإلىاتجهكما،والوطنية

التاريخ.

فىالعربيةالأمةشعراءاجتمعام279سنةوفي

عرفاناالشعربإمارةومبايعتهلتكريمهبالقاهرةكبيرمهرجان

ذلكفيوصفهكماكانالذيشعرهومكانةبفضلهمنهم

بقوله:الحفل

الشرقفرحفيالغناءشعريكان

أحزانهفيالعزاءوكان

الشعراء.بأميريلقبالحينذلكمنذوأصبح

التراثلإحياءالباروديبدأهاالتيالمهمةشوقيأكمل

فيفنظم،الزاهرةأيامهفيمجدهوإعادةالعربىالشعري

القصائدمعارضةمنوأكثرالشعريةجمئالأغراض

شعريةموهبةعلىمعتمذاالقديمالعربيالشعرفيالمشهورة

.المعارضاتان!:.رائعةطيعةولغةفذة

ديوانه،الشوقياتمنها:كثيرةأدبيةآثاراشوقيترك

وهيالإسلاموعظماءالعربودول.مجلداتأربعةفي

النبوةعهدمنذوعظمائهالإسلامتاريخفيتبحثأراجيز

الفاطصن.عهدإلى

كليوباترابممصرع:الشعريةالمسرحياتمنوله

الستالكبيربمبكعلىقمبيز،،عنترة؟ليلىمجنون

وله.الأندلسأميرة:هيواحدةنثرية!سرحيةودههدى،

الذهب.أسواقكتابالنثرفى

أشهرهامنولعلجدا،كثيرةالمشهورةوقصائده

منهاواحدةفيجارىوقد.منفاهمنكتبهاالتيأندلسياته

:فقالالمشهورةالبحتريسينية

ينسىوالليلالنهاراختلاف

أنسيوأيامالصبالياذكرا

:فقال،زيدونابننونيةجارىكذلك

عواديناأشباةالطلحيانائح

لوادينانأسىأملواديكنشجى

التيعدطاللهرسولمدخفيهمزيتهعنفضلأهذا

مطلعها:

ضياءفالكائناتالهدىولد

وثناءتبسممنلزمااوفمى

قوله:منهاالتيالواديجمارةوأعذبهشعرهأرقومن

وعادنيطربتالواديياجارة

ذكراكمنالأحلاممايشبه

الكرىوفيهواكالذكرىفيمثلت

الحاكيالسنينصدىوالذكريات

أحمد،النجفيانظر:الئجفي.الصالمحيأحمد

الصافى.

صالح.أحمد،قنديلانظر:قئديل.صالحأحمد
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قاد،وطنيومناضل،مصريسياسيزعيمأم(.119

قريةفيولد.الإنجليزيالامشعمارضدبلادهتحريرحركة

الأزهرفيوجاوربمصر،الزقازيققرىمنرزنةهرية

فيأميرلايرتبةوبلغ،الجي!شفيجندياانتظمثم،مشتين

توفيق.الحديويأيام

رجالوحنقمصر،شحؤونفياللأجنبيأضدخلاازداد

السماحعدمإلىإضافةأ!طنيين،االأحرارلاضطهادالجيع!

معينة.رتباالترقيةفيشجاوزوابأن،المصريينالجيشلضباط

الجيش،فيالوطنيينزعامةالجو،هذأفيعرابىتولى

وضباطأسسياسييناالزعماءوب!تبينهالعلاقةوتوثقت

إقامة:فيتتلخصالتيمطالبهمرفعإليهفأوكلوا،الجيش

الأجنبي.التدخلووقفالبلاد،فيالنيابيةالحياة

عابدينميدانإلىلحملميةمظاهرةعرابيقاد

أفرادمنآلافبهميحيط،الجيشميرقأم(881)

الوزراءورئيسومستشاريهللخديويوقدم،الشعب

وتتلخص،والجيشالشعبمطالب،الإنجليزيوالمخدوب

وزيادة،نوابمجلسوتأليفالوزراء،رئيسعزل:في

البلاد.عنالدفاععلىقادراليصبح،وتقويتهالجيشعدد

باشما،شريفإلىفعهد،ال!ذعانإلىالخديويممااضطر

إلىرفعالذيالدستوروباعداد،جديدةوزارةبتأليف

وأعلنالميزانيةمناقشةعلىالمجلسفأصر،النوابمجلس

.الديونبشأنيتعلقفيماالحكومةلالتزاماتاحترامه

الخبر،هذامنوفرنسا،إنجلتراوخاصةأوروبا،فزعت

مذكرةفأرسلتا،الاستعماريةمصالحهمايمسالذي

حقتعارضان،المصريةالحكومةإلىمشتركةاحتجاج

بالتدخلوتهددانوإقرارها،الميزانيةمناقشةفيالمجلس

.الخديويسلطةلتأييد

لقل!،المذكرةهذهيستغلأنفيالخديويفكر

لكن،المطلقةالسلطةوإعادةالنيابيالمجلسوحلالحكومة

وإصراراتكتلاإلاالمذكرةتزدهملمالجيشوقادةالنواب

هذاتأحيلورأىباشاشريففخالفهم،موقفهمعلى

هذارفضالمجلسولكن،الدولتينمنيفادحتىالأمر،

الاستقالة.منبداشريفيجدفلما،الاقتراح

،الباروديساميمحمودبرئاسةجديدةوزارةتالفت

الوزارةفبدأت،والبحريةالحربيةلوزارةعرابيأحمدإلىفعهد

وأقرالبلاد.نواحيلختلف،إصلاحيمشروعبتقديمعملها

وبذلك،الخديويعليهووافقالجديد،الدستورمشروعالمجلس

.الجديدةالوزارةعهدفيللشعبأملأولتحقق

تتحينفأخذتيدها،منمصرخروجإنجلتراخشيت

.والخديويالمواطبنبينالفرقةلإثارة،الفرص

بوادرلاحت،والوزارةالحديويبينالخلافاشتدولما

علىمنهايخشى،خطيرةالحالةأنإنجلترافادعت،الثورة

فأرسلتالمسل!للتدخلوتحفزت،الأجانبالرعاياأرواح

باسقاطفرنسامعوطالبت،الإسكندريةمياهإلىأسطولأ

على،الباروديفاستقالمصر،عنعرابيوإبعادالوزارة

بريطانيافدبرت،الوزارةفىالبقاءعلى،عرابيأصرحين

الفتنة،فيسبئاكانالذيالإس!ضدرية،حادثوالخديوي

وتطورمصريعاملمعالإنجليزرعاياأحداشتبكعندما

والأوروبيين.المواطنينبينالرصاصإطلاقتبادلإلىالأمر

قواتهمونزلتالإسكندريةعلىقنابلهمالبريطانيونأطلق

عرابي،بعزلوأمربريطانياعملالخديويوأقرالبر،إلى

فأعدالبلاد،حاميولقبهعرابيحولالتفالشعبلكن

ليمنعالقناةمدخلردمعلىوعزم،للمقاومةالعدة

الشرقية،الجبهةفيجنودهإنزالمنالإنجليزيالأسطول

قناةمهندسلسيبص،ديتدخلسوىعملهعنسنهولم

القنالفيالمرورمنالأسطولبمنعوعدهالذيالسويس

حيادها.علىاعتمادا

التلمعركةفيعرابيبقوأتالإنجليزقواتالتقت

سبتمبر41فيالقاهرةودخلواعرابيوهزمواالكبير،

جزيرةإلىعرابىونفوا،المصريالجيع!فحلوا،ام882

أيامفيسراحهوأطلقعاما،91م!ثحيث،سيلان

.بالقاهرةوتوفىمصرإلىفعاد،عباسالخديوي

أحمد.عنتر،انظر:علتر.أحمد

أحمد.،الغزنويان!:.الغزلويأحمد

أحمد،الشدياقانظر:.الشدياقلمحارسأحمد

.فارس

مهندسام(.882؟هـ،ا003-؟)فايدأحمد

أصلهفرنسا.إلىعليمحمدبعثاتضمنكان،مصري

أوائلفىعين.وباريسبالقاهرةوتعلمبمصر،القليوبيةمن

الحديديةبالسككهندسيةأعمالفىأم836عام

السككخطوطمدفيالفضلإليهيرجع.المصرية

باسمهس!يت.المصريالقوأنحاءأكثرفىالحديدية

السويس.طرلقفىفايدمحطة

فيوالمراجعالكتبمنالعديدفايدأحمدللمهندس

فىالمرضيةالأقوالكتابمنها:،المدنيةالهخدسةمجالات

بهوألحق،الفرنسيةعنترجمهالأرضيةالكرةبنيةعلم

تحركعلموكتاب،الفنيةكلماتهلبعضصغيرامعجضا
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فيالبهيةالدرةوكتاب؟الفرنسيةعنترجمةالسوائل

الميكانيكا.علممختصروكتاببمالهندسيةالحسابات

.بالقاهرةتوفي

أم(.239-؟أهـ،341-؟)باشاكمالأحمد

الدراساتفىبارزاكانأحمد،بنحسنبنكمالأحمد

ونشأبالقاهرةولد.كريتجزيرةمنأصلهمصر.فيالآثارية

فيها.

والإنجليزيةوالفرنسيةالعربيةاللغاتيجيدكان

كما،والحبشيةالقبطيةمنقليلاويعرف،والتركيةوالألمانية

،كثيرةوأعمالمناصبفيوتقلب.الهيروغليفيةيقرأ

أمانةإليهبهماعهدوآخر.حسنةورتئاأوسمةوأحرز

الجامعةفيالقديمةالحضارةودروس،القاهرةمتحف

المصرية.

مصرتاريخفىالثمينالعقدمنها:،قيمةكتباصنف

بغية،الهيروغليفيةاللغةقواعدفىالدريةاللالئ؟القديم

مدينةفيالنفسترويحالمصرصلن؟قدماءعلومفيالطالبين

الفرنسيةمنالإسكندريةمتحفدليلترجمةشمس،عين

إلىالفرنسيةمنالقاهرةمتحفدليلترجمة،العربيةإلى

اليونانيالعصرفيالقبورعفائح،العربية

والكنوز،الخبايافيالمكنوزالدر)مجلدان(؟الروماني

فيالقديمةالموائد(بمفرنسيوالثاني،عربيالأول)مجلدان

إلىوالشرقمصرحضارةفي،القديمةالحفحارةبمجزءين

قدماءعندوالجنازةالتحنيطفيرسالة،الإسلامظهور

منف،مدينةفيرسالة؟ألمانيةعربيةآجروميةبمالمصريين

فينشرتوالفرنسيةالعربيةباللغتينكثيرةومباحث

مطبوعةمؤلفاتهوكل.العلميةوالنشراتالمجلات

لاسيماموضوعاتها،فيالمهمةالمراجعمنتعد،ومتدوالة

القديم.التاريخفى

أحمد،السباعىانظر:.السباعيمحمدأحمد

محمد.

الجبل.بدويانظر:.سليمانمحمدالأحمد،

محمد.أحمدشاكر،انظر:شاكر.محمدأحمد

أحمد.،نجيبانظر:.لجيبأحمد

أحمد.يوسفانظر:.يوس!أحمد،

-؟هـ،ا062-؟)سيكولوبو،أحمدو

ومن.المهديةادعواالذينالفولانيينالشيوخأحدأم(.484

الشيخلجهاد،الأولىالمراحلفيساعدقديكونأنالمحتمل

فيالإسلامنشراستئنافإلىيدعوبدألذا.فوديبنعثمان

وبحيرةجنيبنماالنيجر،بواديالماكينا،بمنطقةوطنه

جنيفيالأرماغضبالدعوةهذهأثارتوقدديبو.

اسميا،خضوعالهمتخضعكانتالمنطقةهذهلأنوتنبكتو،

كانالذيالبامبارأ(،)مملكةالسيجوملككذلكوغضب

الثامنالقرنفىالمنطقةهذهفىالفولانىالشعبلهيتبع

فىالفعلردودمنالكثيردعوتهأثارتكما.الميلاديعشر

بنالشئكلثمانحركةواجهتقدكانتالتي،المنطقةهذه

أدىوقدالهوسا.ملوكجانبمنوبخاصةقبل،منفودي

بلادفيالفولانيينلثورةمشابهة،ثورةنشوبإلىذللث

أعوامبينماالفترةوفيطيبا.نجاحاوحققتالهوسا،

جانبمنتامةمساندةهناككانتام،581وأم081

فرضمنلوبوأحمدوسيكومكنتبحيثالفولانيين

منمركزيةإسلاميةمملكةوأسسكلها،الماكيناعلىسيطرته

عاموفي.جنيمنبالقرباللهحمدالجديدةعاصمته

تنبكتو.أقصىإلىسيطرتهوصلتأم827

عمرالحاجأضعفهاأنإلىالمملكةهذهوعاشت

ثم،اللهحمدعاصمتهادمرحين،أم862عامالفوقي

،أم398عاممنهاالباقيةالبقيةالفرنسيالاستعمارابتلع

داخللوبو(أحمدو)حفيدالثالثسيكوأحمدووهرب

.ام898عامهناكوتوفيسوكوتو،مقاطعة

وهي،الكويتدولةغربيجنوبتقعمدينةالأ!حمدي

الكويتية.المدنأهمومن،العربيالخليجعلىرئيسيميناء

فيتوجدالتيالكوشيةالنفطحقولالمدينةتتوسط

المقوعحقولمجموعةو!طالبلاد،منالغربيالجنوب

ميناءيوجدالمدينةمنالشرقوإلى.والبرقان،والأحمدي

العربي.الخليجساحلعلىالأحمدي

علىمينائهامعجيدةبريةبمواصلاتالمدينةترتبط

لشحنومحطةالنفطلتكريرمعاملتوجدحيثالساحل

النفط.ناقلات

التيالأحمديمحافظةعاصمةالأحمديمدينةوتعتبر

وتشغلأم(،)599نسمة)86.263سكانهاعدديبلغ

عددبلغفقدذاتهاالمدينةأما2.كم138.5قدرهامساحة

أقلوهو،ام859عامإحصاءفينسمة26و998سكانها

المهمة.الكويتيةالمدنفيالسكانمنعدد

تعدوبذلك2،كم2.95المدينةهذهمساحةوتبلغ

الجهراءبعدالمساحةحيثمنالكوشيةالمدنثالثة

454بالمدينةالسكانكثافةوتبلغ.الكويتوالعاصمة

الكويتيةالمدنأقلجعلهاوهذاالمرلغالكيلومترفيشخصا

اسمكان.كثافةحيثمن

الكويت.:أيضاانظر
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.اللونالرمزبمان!:الأحمر.

الأحمر.خلفانظر:.خلفالأحمر،

البريالنباتانظر:الأبيص.المغرورالأحمق

الأليض!(.ااطعرور)الأحمقالعرسهالبلادفى

م(.196-؟هـ،72-؟)قيسبنالأحدص

أدرك،مخضرم،تميمبنيسيد.التميميقيسبنالأحنف

.البصرةفيولد.ومامونثقةمحدث.يرهولمع!النبي

وفد.الحفمفىالمثللهيضرب،وحزمرأيذاحليما،كان

تممشة،عندهفمكثحلافته،أيامالخطاببنعمرعلى

وسعد،وعلى،وعثمانعمر،عنروى.البصرةإلىرجع

وغيرهم.ذروأبيمسعود،بنوعبدالله،وقاصابيابن

بنوطلقالشخير،بنوأبوالعلاء،البصريالحسنعنهروى

أشار.المستةالكتبأصحابلهروى.وغيرهم،حبيب

،فارسبلادفيالفتوحبالتو!ئفيالخطاببنعمرعلى

الرود،مروافتتح.حراسانغزوإلىووجههعمرفولاه

بجانبه.فأجلسهسفيانأبىبنمعاويةعلىوفدثم.طالب

الزبيربنمصعبعليهوصلى،بالكوفةالأحنفتوفي

له.صديقاوكان

لناللهعبد.م(327-؟هـ،أ50-؟)صالاص

ثابتبنعاصموجده،الأوسيثابتبنعاصمبنمحمد

لضيقبالأحوصولقب،الرجيعيومالدبرحمتهالذيهو

فيالغزلشعراءطائفةمنوهو.عينيهمؤخرفيكان

.الأمويالعصرفيالحجاز

لماالفرزدقسئلفقد،المجودينالشعراءمنوالأحوص

وعجبتشاعرينبهارأيت:فقالشعرائهاعنالمدينةقدم

الحمحيسلامابنوجعل.والأحوصهرمةابن:لهما

قيسابنمعالإسلاميينمنالسادسةالطقةفيالأحوص

معمر.بنوجميل،ونصيب،الرقيات

نفسهبهوضعمالوايلا"والأحوص:عنهالفرجأبوقال

عندمنهمتقدماأشدلكانوالأفعالالأخلاقدنيءمن

وأسهلطبعا،أسمحوهو،الرواةوأكثرالحجازأهلجماعة

صافية،وديباجةرونقولشعره،معنىوأصحكلاما،

هجاء،والدينالمروءةقليلوكان،ألفاظوعذوبةوحلاوة

".للناس

غيرهعلىالنسيبفيالراويةحمادعندمقدموالأحوص

محه،فتأذوا،المدينةأهلبنساءيشببوكانالشعراء،من

بنالوليدأوالملكعبدبرسليمانإلىقومهفشكاه

،سوطمائةيضربهأنبالمدينةعاملهإلىفكتب،الملكعبد

حارةوالحبشةاليمنبينحزيرةوهي،دهلكإلىوينفيه

مابعدإلىفيهاالأحوصفبقى،أميةلبنيمنفىوكانت،ضيقة

بنيزيدردهثمعنه،اللهرضيالعزيزعبدبنعمروفاة

.مطوعوديوانهفيها.ومات،بدمشقإليهفقدم،الملكعبد

قوله:قصائدهمشهورومن

جعفرأمأرىأنولولاأدور

أدورحيثمادرتبأبياتكم

بب!يتهااللامقاتالبيوتأزور

أزورلاالذيالبيتإلىوقلبى

الهوىذاولكنزواراوماكنت

سيزورأنلابديزرلمإذا

قوله:السيارةأبياتهومن

الهوىماتذرولمتعضلمأنتإذا

جلمداالصخريابسمنحجرافكن

قوله:وكذلك

فجاءةأراهاأنإلاوماهو

أجيبأكادماحتىفأبهت

ماوعلتنيواصلإنياللهلك

ومثيبأوليتنىبماومثن

حاجةالنفسوفيألقىماأبثك

دبيوالعظامجلديبينلها

.الأحولعاصمانظر:.عاصم،الأحول

الاجتاعىالأحياءعدم.علم،الاجتماعيالأحياء

الأسس-بدراسةيقومالاجتماععلمفروعمنفرع

للإنسانالاجتماعىللسلوك-البيولوجيةأوالأحيائية

تحديدألاجتماععلماءويحاول.الأخرىوالحيوانات

.الحيوانحياةفيالسلوكمنالختلفةالأنماطوظاثف

والاتصالالعدوانيةنشأةكيفيةاكتشافإلىويسعون

وتغيرهاالاجتماعيالسلوكمنالأخرىوالأنواعبالناس

تحصى.لاالتيالأجيالعبر

تقليدينحوعلىالاجتماعيالسلوكدراسةتمتوقد

وعلمالحيوانيالسلوكعلممجالاتفيخبراءطريقعن

.الاجتماعوعلمالنفسوعلمالإنسان

معلوماتمنالاجتماعيالأحياءعلماءويستفيد

يدرسونالأولالمقامفيولكنهم.المجالاتهذهوأفكار

علمفيالحديثةالن!ياتضوءفيالاجتماعيالسلوك

علىمبنيهذاالاجتماعيالأحياءوعلموالنشوء.الوراثة

صراعهيللحياةالرئيسيةالعمليةبأنالقائلةالنظرية

الكائنفإنالنظريةلهذهوطبقانفسها،بناءلإعادةالمورثات

وهذه.السلوكمنمعينةأنوأعلاكتسابالميليرثالحى
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مورثاتهلنقلالحيوانفرصمنتزيدالسلوكمنالأنماط

القادمة.للأجيال

الحيوانأنالاجتماعيالأحياءعلمعلماءويعتقد

إنتاجهاإعادةطريقعنليسمورثاتهينقلأنيمكنه

مثل،الصلةذاتالخلوقاتبمساعدةأيضاولكنفححسب

فمثلا،.الإنتاجوإعادةالبقاءعلى،والأخوأتالإخوان

لحمايةوذلكدخيلأيبلسعتقومقدالشغالةالنحلة

تحميولكنهاالشغالةالنحلةتقتلاللسعوعملية.الخلية

نفسها.المورثاتمنالعديدلديهاالتيالملكةالنحلة

اكتشفوقدذريتها.إلىالمورثاتهذهبنقلالملكةوستقوم

نأفىالاحتمالزادكلماأنهالاجتماعيالأحياءعلماء

الاخرحمايةسبيلفىبنفسهبالتضحيةأحدهمايقوم

آخر.جيلإلىجيلمنالمورثاتتوثقت

بالنفسالتضحيةسلوكأنالعلماءهؤلاءبعضويعتقد

بعضويجادل.وراثيأصلأيضالهيكونقدالإنسانعند

علماءتفسيربأنالاجتماعيالأحياءعلمفيالمتخصصين

لا،الحيوانعندالاجتماعيللسلوكالاجتماعيالأحياء

أشاروقد.للإنسانالاجتماعيالسلوكعلىتطيقهايمكن

السلوكبعكس،الإنسانعندالسلوكأنإلىالنقادهؤلاء

ثقافيةمؤثراتبعدةويتأثركبيربشكلمتغير،الحيوانعند

تلكأهميةالاجتماعيالأحياءعلمعلماءويدرك.وبيئية

قدرةمنتحدللبشروالمتغيرةالمتنوعةوالطيعة.المؤثرات

منالعديدفإنلذابمثابتةنتائجصياغةعلىألاجتماععلماء

العلومدرالمساتمندقةأقلالاجتماععلمدراسات

الأحياء.وعلومالطبيعية

الداروينية؟زاكارياسكونرادلورنز،:أيضاانظر

عية.لاجتماا

البحريةالأحياءعدميعنى.علم،البحريةالأحياء

كليميتعاملوهوالبحر.فىتعيشالتيالكائناتبدراسة

الخلوقاتإلىالضخمةالحيتانمن،البحريةالحياةأشكال

الكائناتوتعيشالمجهر.تحتإلاترىلاالتيجداالدقيقة

الضحلةالشاطئمناطقمن،المحيطأجزاءكلفي،البحرية

علماءويحاولالبحر.قاعفيعمقاالنقاطأقصىإلي

ونموها،الكائناتهذهتطوركيفيةمعرفةالبحريةالاحياء

معوتعاملاتهاعلاقاتهاوطبيعةالغذاءعلىوحصولها

تصنيفأيضاباطرأدويحاولون.الأخرىالبحريةالكائنات

الأحياءأهميةباطرادتزايدتولقد.البحريةالكائنات

منزادواالناسلأنوذلكبمالأخيرةالسنواتفيالبحرية

الأحياءعلماءعلىويطلق.المحيطاتمصادراستغلالهم

مجهزةأبحاثسفنبوساطةالحياةيدرسونالذينالبحرية

.المحيطاتأحياءعلماءخاصةبطريقة

فيالحيةالكائناتيستخدمونالبحريةالأحياءعلماء

حياةبعملياتمعرفتنالتزيدتصممالتيالختبرتجارب

منالكثير،المثالسبيلعلىأنكشفتفلقد.الإنسان

علىالتجاربخلالمنونموهالإنسانتكاثرحو!معرفتنا

التىالكيميائيةالمركباتواكتشفت.البحريةالحيوانات

النامية()الصغارالحيواناتأجنةمختلفعلىتؤثر

الحيواناتأحدالبحرقنفذوكان.البحريةالكائناتفيأولآ

هذهفيغالباالبحريةالأحياءعلماءاستخدمهاالتي

الذيالحجمالكبيرالبيضمنالكثيريضعفهو.التجارب

قنفدأنظر:.سهولةأكثروالمشاهدةالتجاربيجعل

البحر.

العمبأليافالبحريةالأحياءعلحاءاستخدم

قيمةذاتأبحاثلعمل(،رخوي)حيوانللحبارالضخم

الحبارعصبوألياف.الأعصابعملكيفيةعنللكشف

فيالموجودةتلكمنوملاحظةتناولأوأسهلحجماأكبر

العلماءأنلدرجةجداكبيرةوالألياف.الحيواناتمعظم

الختلفة.العصبأجزاءداخلالآلاتيضعواأنيمكنهم

الاليةألاستجاباتلتسجيلألالاتتستخدموحينئذ

هذهتقودوربما.للأعصابوالكهربائيةوالكيميائية

الدماغمنالرسائلإرساللكيفيةأكبرفهمإلىالتجارب

.الإنسانجسمفيالختلفةالأداءنقاطإلى

الكائناتأيضاالبحريةالأحياءعلماءويستخدم

علماءوجدولقد.للناسالمفيدةالموادلإنتاجالبحرية

البحر،وخيار،الإسمفنجياتفيموادالبحريةالأحياء

اجحريةاالحياةلدراسةمختبراتيستخدمونالبحريةالأحياءعلماء

الصورةفيالعالموهذا.الإنسانحياةلعملياتأفضل!همأجلمن

القواقع.ذاكرةحولأبحاثايجري)أعلاه(
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لبحريةاءحيالأاءعلما

اجحريةاالحياةيدرسود

يسافرونوربمابيئتها.في

إلىطويلةمسافات

لدراسةلائيةمماطق

وهم.معينبحريحيواد

صالمعلوماتيجمعون

بيئته،وخواصالحيواد

،المياهحرارةدرجةمتل

الأملاخ!.منومحتواها

علاجفيتستخدمأنيمكن،البحريةوالأعشابوالمرجان

والبكتيرية،الفيروسيةالعدوىمثلالأمراضبعض

إسفنجياتبعضمنالمواداستخدامويمكن.والسرطان

تمسمماولعلاجالجلد،عدوىلعلاج،الحارةشبهالبلاد

البكتيرياتسببهالذيالرئةانتفاخومرض،والدمالغذاء

.العنقوديات:نظرا.العنقودية

أنواعمنسمومأنالأحياءعلماءبعضوجدوقد

ألف!مائتيتخديراأقوىالكرويوالسمكالمحارمنمعينة

كما.الغرضلهذاتستخدمالتيالدوائيةالموادمنمرة

نأيمكنمادةعلىيحتويالأخطبوطلعابأنوجدوا

أيضاالأخطبوطويستخدم.للقلبقوئامنشطاتستخدم

ويعتقد.يأكلهثمومنالبحرسرطانحركةلشللعابه

هذهمنالكثيرأن،البحريةالحياةفيالمتخصصونالعلماء

نطاقعلىأدويةاستخدامهالغرضتطورسوفالمواد

.تجاري

في،البحريةالكائناتعلىالتجاربمعظموتجري

مختبرشهرةوأكثرهاأقدمهابينومن.البحريةالختبرات

المملكةاتحادومختبرلمجايطاليا،نابوليفىزوليجكاستازين

الأحياءومختبربإنجلترابليموثفىالبحريةللأحياءالمتحدة

المتحدةبالولاياتبماساشوسيتس،هولوودرفيالبحرية

لأمريكية.ا

كيفيةاكتشافيحاولونالمحيطاتأحياءعلماء

بيئتها،ومعبعضمعبعضهاالبحريةالكائناتمعيشة

يحاولونكماوانتشارها.وتكيفهاونموهالطورهاوتت!

هذهمثلتحت،الأعماقفىجسمهاأعضاءعملمعرفة

2.لممملكلكجماو.6.إلىتصلالتيالعاليةالضغوط

تعيشالتيال!صائناتتحددكيفتفهمفييرغبونوهم

علىطعامها،وتجدالآخر،الجنسموقعالبحرقاعفي

وجوديندرحيث،دائمظلامفيتعيشأنهامنالرغم

.الطعام

،يراقبونالبحارفيالمحيطاتأحياءعلماءويغوص

الطبيعية،البحريةالكائناتعلىالتجاربويجرون

بشباكمزودةالمحيطاتتعبرالتيالسفنويستخدمون

بالكائناتللإمساكالمحارالتقاطوأدواتالعميقةالبحار

مثلالظروفغالباالعلماءويسجل.أسدراسةاأجلمنالحية

والأكسجين،الملحمنالمياهومحتوىالماء،حرارةدرجة

أدواتذلكفيمستخدمين،المحيطمنمعينةمناطقفي

تصويرالاتوتستخدم.الأبحاتسفنمنتسقطخاصة

بعضمواقعوتحديدالبحارقاعخريطةلرسمالعميقةالبحار

لعملالماءتحتالتصويرالعلماءيستخدموالان.الكائنات

سحيقة.أعماقعندالبحريةأطحياةتصويريةسجلات

تسجلكيالخاصةالضوئيةالأجهزةلعضوتستخدم

.الأسماكلمساراتالأفقيةالحركات

معداتالبحريةالأحياءعلماءمنكثيرويستخدم

الماءتحتالدرا!اتلإجراءالتنفسبأجهزةالغطس

الشعابامتدادعلىالصافيةالحارةالمناطقمياهفيخاصة

الفرنسىالبحارأعماقمكتشفكانوأغد.المرجانية

الأعمافمحطاتاستخدامفيرائداكومشوإيفجاك

نسبياطويلةفتراتيعيشواانالغطاسونيستطيعحيث

فيالأمريكيةالبحريةواستخدمت.البحريةالحياةلدراسة
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بهاوايالمحيطاتمعهدفيوالعلماء،البحريةبرامجها

هذهاقتصرتفقد،حالأيةوعلىأيضا.الطريقةهذه

العميقة.غيرالمحيطاتمناطقعلىالدراسات

معداتالبحريةالأحياءعلماءيستخدمأنويجب

غواصاتمث!،العميقةالبحارفيالحياةلمراقبةخاصة

غواصاتمثلالأبحاثسفنبعضوتتحمل.الأبحاث

أجزاءأعمقعندتوجدالتىالكبيرةالضغوطالأعماق

التىترايستالأعماقغواصةسجلتولقد.المحيط

رقمآبيكاردوجاكأوجمستالسويسريانالعالمانبناها

أخدودفيم019/01عمقإلىالغطسفىقياسيا

عامفىغواممنبالقربالهادئبالمحيطماريانا

استخدمتثم.الأعماقغواصةانظر:.ام069

عديدةدراساتفيألفنتسمىأخرىأعمافغواصة

المشخدمام979عاموفي.العميقةالبحارفيللحياة

شرقىفىالبحرقاعلالشكشافألفنالغواصةالعلماء

وقد.جلاباجوسجزرمنبالقربالهادئالمحيط

فىتسكنالبحريةبالحياةغنيةسكانيةتجمعاتاكتشفوأ

هذهوتزدهر.الحارةالعميقةالبحربينابيعومحيطةالقاع

هذهفيتنتجالتىالكيميائيةالطاقةباستخدأمالتجمعات

المحيط.انظر:.الحارةالينابيع

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحيوانيةالحياة

البحرفرسالحيوانالإسفنج

الفظلفينلدالأسماكا

الفقمةتلرخوياالأطوما

القشرياتالمائيةالسلحفاةالبحربقرة

الحلدالقنفذيالكرويالسمكالحوت

النباتيةالحياه

البحريالشمبالأيرلنديالطحلبالدياتوم

المرحانالأسمرالبحرععتسبأبالطحا

صلةذاتأخرىمقالات

المائيةالعوالقالكبيرالمرجانيجضالحا

الغطصبحرسرجاسو،

يعنىالجزيئيةالأحياءعلمعلم.،الجزيئيةالأحياء

الخلايا.فيالجزيئيةالعملياتتوجهالتيالجزيئاتبدراسة

جزيئاتفيالوراثيةالمعلوماتتخزن،المثالسبيلوعلى

تحولالتىالطريقةأنكما.الحيةالكائناتخلايافيكبيرة

تعطى،كيميائيةتفاعلاتإلىمعلوماتهاالجزيئاتهذهبها

أتاحوقد.لحياتهضروريةوتعد،الحاصةمميزاتهالحىالكائن

الأحياء،فينسبياجديدمجالوهو،الجزيئيةالأحياءعلم

عملها.وكيفيةالحياةلماهيةأكبرفهما

علممصطلععرف.الجزيئيةالأحياءعلمبداية

عالمبوساطة،أم389عاممرةأولالجزيئيةالأحياء

المناطقتلكبأنهويفر،وارينالأمريكيالرياضيات

الأحياء.يموالكيمياءالفيزياءفيهاتندمجالتيالحدودية

والكيمياءالفيزياءعلماءمنكثيركانالوقتذلكوفي

فيتحدثالتيالحيويةالكيميائيةالعملياتيستقصون

البناءلململبقوالملمالعلماءهؤلاءبعضدرسوقد.الحيةالخلايا

الكيميائيةالموادهذهوتشملللخلايا.الأساسيةالكيميائية

البسيطة.والكربوهيدرات،والدهون،الأمينيةالحموض

بل،الافالأكبرالجزيئاتبدراسةآخرونعلماءقامبينما

هذهوتعرف.الأساسيةالبناءقوالبمنالمرأتبلايين

رئيسياننوعانمنهاويوجدالكبرية،بالجزيئاتالجزيئات

.والبروتيناتالنوويةالحموضهما

،أن)دالأكسجينمنقوصالرل!ىالنوويوالحمض

وهىالصبغياتفيالرئيسيالكبريالجزيءهو!(وليم

تقدم،5391عاموفي.الوراثةفيتتحكمالتيالخليةبنى

الجنسيةالأمريكي،واطسونجيمسالأحياءعالما

الحمضلبنيةنموذجباقترأحالبريطانيكريكوفرانسيس

يبدوأندجزيءأنافترضاحينأصاباوقدأ.ندالنووي

درجاتوتتكون.ثنائيحلزونأو،مجدوللمملممثل

انقساموقبلقواعد.تسمىمركباتأزواجمنالسلم

وبعدالقواعد،أزواجفاصلاطولياأندسلميتكسر،الخلية

بقواعدبالارتباطسلمشطركلفيالقواعدتقومذلك

للأزواجمطابقةقواعدأزواجبذلكمشكلة،طليقة

كيفيةعلىالاكتشافهذادللوقد.الخليةانظر:.الأصلية

الح!ياإلىأندجزيئاتفيالخزنةالمعلوماتإرسال

الخليةأجزاءوإلى،الخليةلانقسامنتيجةالمشكلةالجديدة

ءالبروتيناتلصنعوذلكمعا،الأخرى

العشرين،القرنمنالخمسينياتفىالأحياءعلماءقام

المبدأا-هما.الأحياءعلمفيمهمينمفهومينبصياغة

المبدأيبين(.الوراثية)الشفرةالوراثيالرمز2-المركزي

بصنعالخاصةأندالجزيءتعليماتأنالمركزي

نارالجزيءإلىأندالجزيءمنترسلالبروتينات

إلىفيشير،الوراثيالرمزأما(.الريبيالنووي)الحمض

تحددالتيأنروأ،ندجزيئاتفيالقواعدتسلسلات

سبيلوعلى.الكبريةالجزجاتلهذهالبيولوجيةالوظيفة

بتعليمات-أندالجزيءفي-القواعدتسلسليزود،المثال

أندجزيءويحوي.المورثيسمى،معينبروتينصنع

الخلية.انظر:.المورثاتالافالواحد

علىالأولالمقامفييركزاليومالجزيئيةالأحياءعلم

وقد.معينةخلايافيالمورثاتبعضوضوحسببتحديد

العشرينالقرنمنالستينياتفيالفرنسيونالعلماءقام
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لبكتيرياوبا!شخدامهم.النوعلهذاالعلميةبالامشقصاءات

تنشيطيمكنهامعينةبروتيناتأنأثبتوا،كولايإسشيريشيا

.المورثاتعملإيقافأو

خلال،الوراثيةالهندسةفىالتقدممكنوقد

المورثاتنظامدراسةمن،العشرينالقرنمنالثمانينيات

هذاأضافوقد.رتبةالأعلىوالحيواناتالنباتاتخلايافي

وعلى.البيولوجيةالعملياتمنكثيرفهممجالفىالكثير

مورثاتبتعريفالجزيئيةالأحياءعلماءقام،المثالسبيل

تكونماوعادةللبشر.السرطانتسببأنيمكنهاعديدة

البالغين،فيخامدةالهامدةا!لورثاتالمسماةالمورثاتهذه

الموادأو،الفيروساتبفعلتنشطأنيمكنأنهاإلا

منالعلماءتم!شوإذا.الأخرىالعواملأو،الكيميائية

يكونفسوف،الهامدةالمورثاتتنشطالتىالعواملتحديد

.السرطانلعلاججديدةطرائقتطويرالم!كنمن

العلاجطريقةباصعتقصاءالجزيئيةالأحياءعلماءيقوم

مورثاتإدخاليتضمنالعلاجمنشكلوهو،بالمورثات

فياختلالاتمنيعانونالذينالأشخاصخلايافيسليمة

اختلالأوفقدانفيالوراثيةالأمراضوتتسبب.المورثات

الوراثية،الهندسةطرائقوباستخدامأكثر.أوواحدةمورثة

خلايامنالمورثاتتلكوإزالةعزل،الممكنمنأصمبح

عديدةطرائقاستقصاءعلىحالياالعلماءويعكف.المرضى

طريقة،أفضلوتستخدمالخلايا.فيالمورثاتهذهلإدخال

،الناقلاتتسمى،خاصةبطريقةمهندسةفيروسات

الخلاياتدخلأنتستطعولكنهابمفردهاالتكاثرلاتستطيع

سريريةتحربةأولبدأتداخلها.الوراثيةالمادةوتضع

،أم099لمشةالمتحدةالولاياتفي،بالمورثاتللعلاج

سأ3!احالحادا!لتضامالمناعيالعوزيسمىاختلاللعلاخ

.ديآيسي

الدتيقةالأحياءعدمعلم.،الدقيقةالأحياء

أحيانا--الأحياءهذهوتسمى.المجهريةالأحياح!بدراسةيعنى

والب!صيريا،،الطحالبمنكلأوتضم.الميكروبات

ويدرس.والخميرة،والفيروسات،لأولياتوا،والفطريات

البريوناتمثلالمعديةالدقائق-أيضا-الدقيقةالأحياءعلم

.والبلازميداتوالفيرويدات

أنواعدراسةفيالأحياءعلماءمنالعديدويتخصص

البكتيريا،علماءيدرسحيث،المجهريةالأحياءمنمعينة

علماءو،الفطريات،الفطرياتوعلماء،البكتيريا

.لفيروساتا،لفيروساتا

أقلالمجهريةالأحياءمعظماعرضيبلغ.الدقيقةالأحياء

المجهر،بوساطةمنهاالعديددراسةيجبولذاملمبم.،أمن

ومعظم.الأقلعلىمرة00021الأجساميكبرالذي

صغيرة،والفيرويداتوالبرايوناتوالبلازما،،الفيروسات

الذيالإلكترونىالمجهربوساطةإلارؤيتهالايمكنبحيث

.المراتمنآلافلعدةيكبر

لأنهبماللاخلويةالمجهريةبالأحياءالفيروساتوتسمى

المجهريةالأحياءوكل.حقيقيةخلويةتركيباتلهالاتوجد

الخلوية،الأغشيةبهاتوجدحيث،خلويةالأخرى

الأحياءأصغرالبكتيرياوتعد.النوويوالجسم،واسميتوبلازم

مايكرومتر014بكتيرياأصغرتبلغوقد،الواحدةالخليةذات

مايقربجمعويمكنملم(..،..أيساوي)المايكرومتر

حجمحجمهايبلغخليةفيصغيرفيروسأ.و...من

المليونعلىيزيدماجمعويمكنالبكتيريا.هذهمنواحدة

الخلاياأكبرمنواحدةداخلالخلايا،هذهمثلمن

الطحابى.منمعيننوعخلاياوهي،الجرثومية

علماءمنالعديديقوم.الدقيقةالأحياءعلمحقول

،والإنسانالجرأثيمبينالعلاقةبدراسةالدقيقةالأحياء

الطبيونالدقيقةالأحياءعلماءويقوم.والنباتوالحيوان

تصيبالتيالأمراضفي،الدقيقةالأحياءدورباستقصاء

منللوقايةطرقعنوالبحث،والحيوانالإنسانمنكلأ

الدقيقةالأحياءعلماءويهتممنها.والشفاءالأمراضهذه

فيتوجدالتيالدقيقةبالأحياء-السنإلىنسبة-السنيون

فىتؤديهالذيبالدور-خاصبشكل-ويهتمون،الفم

الزراعيونالدقيقةالأحياءعلماءأما.الأسنانتاكل

الأحياءتؤديهالذيوالدور،النباتأمراضفيدرسون

الذيالزراعيةالمنتجاتتلفوفيالتربةخصوبةفيالدقيقة

الدقيقةالأحياءعلماءويقوم.الدقيقةالاحياءتسببه

مثلمنتجاتلإنتاجالمجهريةالأحياءباستخدام؟الصناعيون

والمضادات،الأمينيةوالأحماض،الكحوليةالمشروبات

علماءأما.سيوفيتامين،الستريكوحمض،الحيوية

للأحياءالألمماسيةالملامحفيدرسونالعامونالدقيقةالأحياء

والأيض،،المورثاتوعلم،البيئةعلمذلكويشمل،الدقيقة

والبنية.الاعضاءوظائفوعلم

التصريفمعالجةفيمهمادورأالمجهريةالأحياءوتؤدي

الأحياءبعضتربيةويتم.التلوثعلىوالسيطرةالصحي

بمتجريبيبشكلوالبكتيريا،كالطحالب،الدقيقة

مكونةلكونهاالخمائراستخدامويتمغذاء.لاستخدامها

وتزيدطيبةنكهةتضفيحيث،الأغذيةمنمتنوعةلمجموعة

وقد.البطاطصكرقائقالأطعمةلبعضالغذائيةالقيمةمن

أكثرالجراثيمجعلفيالوراثيةالهندسةفيالتقدمساهم

جديدةجراثيميطورواأنويستإإلعلماء.للناسنفعا

خلالمنأوآخرإلىحيكائنمنالمورثاتنقلبوساطة

معينة.مورثاتفيفيهامرغوبتغييراتإحداث

الفطر.،الطحالب،البكتيريا:أيضاان!



تجريبيلقاحإنتاج

703علمالأحياء،

البريةفيلمتابعتهصجردبعلىبيانيةبطاقةوضع

محارتصويرالنباتاتمنجديدةأنواعإنتاج

الحقلفيءالأبعلماءبعضيعمل،المتالمسبيلعلى.متموعةكثيرةأماك!فيويتمالألشططمنواسعامدىيشملالأحياءعلماءعمل

وصناعةالنباتاتإكتارمثلمجالاتفيمخبريةلأبحاثالاخربعضهمويقومالبحار.فىأوالغاباتفيالفويةالحياةيدرسونحيثالحارجي

لأدوية.ا

الأحياءعلم

بدراسةيعنىمعرفيمجالالأحياءعلمعكلم.ء،الأب

مننوعمليونيعلىمايربوويوجد.الحيةالكائنات

منبدايةأحجامهافيتتفاوت،الأرضعلىالحيةالكائنات

والأشجارالضخمةالزرقاءالحيتانإلىالمجهريةالبكتيريا

كثيرابينهافيماالحيةال!شائناتوتختلف.الشاهقةالجبارة

فإن،ذلكومعمعيشتها.وكيفيةوجودهاأماكنحيثمن

التيالمميزةالصفاتبعضفيتشتركالحيةالكائناتجميع

فيالصفاتهذهوتتمثل.الحيةغيرالكائناتعنتميزها

ألاستجابةأووالتكيفوالنموالتكاثرعلىوالقدرةالتنفس

البيئية.للتغيرات

هما:رئيسيينقسمينإلىالأحياءعلمالعلماءقسم

الذيالحيوانعلمو،النباتاتفييبحثالذيالنباتعلم

وعلمالنباتعلممنكليقسم.الحيواناتفييبحث

متخصصةومجالاتمتعددةفروعإلىأيضاالحيوان

علم،وبخاصةالأحياءفروعمعظملكن،للدراسة

)دراسةالوراثةوعلم(الحيةالكائناتبنية)دراسةالتشريح

.والحيواناتالنباتاتمنكلعلىتنطق(الموروثةالصفات

علم؟البيئةعلم:إلىالأحياءعلمتقسيم-أيضا-ويمكن

البيئةعلمويبحثالأحياء.تقسيمعلمالأعفاء،وظائف

بعضمعوبعضهاالحيةالكائناتبينالكائنةالعلاقاتفي

الاعضاءوظائفعلمويدرسوبيئتها،الحيةالكائناتوبين

تقسيمعلمأما.والتنفس،الهضممثل،الحياةوظائف

فيفيبحث،التصنيفعلمأيضئاويسمىالأحياء،

.والحيواناتللنباتاتالعلميالتصنيف
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طرقدراستهمفىالأحياءعلماءيستخدبمماوكثيرا

يعتمد،المثالسبيلفعلى.الاخرىالعلومأبحاثونتايمج

لمساعدتهموالكيمياءالفيزياءعلمىعلىالأحياءعلماء

.والحيواناتالنباتاتفيتحدثالتىالعملياتفهمعلى

تطرأالتىالتغيراتدراسةفيالإحصاءعلمويستخدمون

الكائناتعددأي،نباتيةأوحيوانيةعشيرةحجمعلى

الأحجاءعلمويعملما.منطقةفىمعينلنوعالحية

مكانفيالحياةعنالبحثفيالفلكعلماءمعالخارجية

.الكونفيآخر

،الناسحياةفىكثيراالأحيائيةالبحوثأثرتلقد

فىالأحياءعلماءساهمعندماالمزارعإنتاجارتفعفمثلا،

الزراعةوطرقالنباتاتمنأفضلأنواعإلىالتوصل

وبصفةأيضا،الصناعةفيالأحياءعلماءويعمل.الحديثة

كما.والأغذيةالدوائيةالمستحضراتصناعاتفىخاصة

لتحضيرجديدةطرقعنالأحيائيةالتقنيةعلماءيكشف

مكنتلقد.الدقيقةالأحياءباستخدامالمنتجات

منالوقايةمنالأطباءالأحياءعلمفيالحديثةالاكتشافات

منها،الشفاءأوعلاجها،أو،الأمرأضمنكثيرحدوث

فيوبيئتهاالحيةالكائناتبينالعلاقاتفىالبحثوساعد

.الأخرىالطيعيةوالمواردالفطريةالحياةأمرتدبر

الأحياءعلماءيدرسماذا

الأحياءعلماءمعظمأنلدرجةواسععلمالأحياءعلم

كانمهماولكن.للدراسةفرعيمجالفىيتخصصون

مهتمونالأحياءعلماءجميعفإن،الدقيقالتخصصمجال

الأجزاءهذهعملوكيفيةالحيةالكائناتأجزاءبدراسة

معا.

الحيةالكائنات-أيضا-الأحياءعلماءبعضويدرس

الأحياءعلماءيقومفمثلا،.محددةبيئةفىتعيع!التي

بعضيركزكماالبحار،أعماقفيالحياةبدراسةالبحرية

يدرس.الحيةالكائناتمنمعيننوععلىالأحياءعلماء

ويبحثوأنواعها،وبيئاتهاالطورحياةمثلاالطيورعلماء

فمثلا،.الحيةالكائناتأجزاءفيالأحياءعلماءمنكثير

الخلا!ا.ووةلارف،وبنيهةتر!،فيالخلاياعلماءيبحث

يفحصفمثلا،.الحياةعملياتالأحياءعلماءبعضويحلل

نأقبلوالنباتاتالحيواناتوتطورتكوينالأجنةعلماء

مستقلة.كائناتتصبح

يستخدمهاالتيوالأدواتالتقنيةالأساليبوتعتمد

منالعديديقوم.ببحثهيقومونماعلىالأحياءعلماء

ووص،المعرفةلاكتسابالتجارببإجراءالأحياءعلماء

تغييرإجراءتجاربهمتتضمنأنويمكن.النظرياتواختبار

ذلكآثارملاحظةثم،وبيئتهالحيالكائنحياةطريقةفى

لملوثاتتعرضتالتىالصويافولباتاتيفحصالبيئةعلمخبير

علمخبراءم!كثيريقوم.لذلكخصيصاصممتحيمةفى،متنوعة

.والحيوانالباتحياةعلىالتلوثآثاربدراسةالبيئة

أحدغذاءالأحياءعالميغيرأنيمكنفمثلا،التغيير.

بذلك.الحيوانوأداءنمويتأثركيفويدرس،الحيوانات

الأحياءعالمأجضةمنجهازابعيدزمنمنذالمجهروكان

بجملته،الأحياءفروعمنفرعويكرسجدا.المعقدة

التيالحيةالكائناتددراسة،الدقيقةالأحياءعلمويسمى

التقنيةالأساليبوتتنوعبالمجهر.إلارؤيتهالايمكن

بينالأحياءعلماءيستخدمهاالتيالأخرىوالأدوات

والأساليبالحيوانوجماعاتالنباتلعشائرالمسئالجوي

الحية.الخلاياجزيئاتتعزلالتيالتقنية

الأحياءعلمتاريخ

الناساكتعسب،التاريخقبلماعصورفى.البدايات

فقدالأحياءبمبعلمالعمليةالمعرفةمنكبيراقدرابالتدريج

بعضوتربيةوترويض،النباتاتمنكثيرةأنواعزرعتعلموا

الشرقجهـ%هاليالقديمةالعصوروفي.الحيوانات

بالنباتاتالمعرفةمنمزيذاوالهند،والصينالأوسط

يستخدمونكيفعرفوا،المثالسبيلفعلى.والحيوانات

المصريونوأتقنوسموما،أدويةالنباتاتمنالعديد

تحنيطخلالمنالأعضاءوظائفوأدركواالتشريح

موتاهم.



علمفيكبيراتقدماالقدامىاليونانيونوحقق

يعتقدلم،الأخرىالعصورلشعوبفخلافاالأحياء.

تسببوالأرواحالالهةأنالإغريقيينالمفكرينبعض

الطبيعةأنتصوروا،ذلكمنوبدلآ،الطبيعيةالأحداث

هووهذااكتشافها.للناسيمكنلأنظمةوفقاتعمل

يصنعهولاجديدالايوجدالعلملأنالصحيحالاتجاه

ولىوا!إدأوبهاصلا،موجودعنيكشفوإنما

.أرواحولاآلهةتوجده

الإغريقىالطبيبصرحالميلاد،قبلالخامسالقرنفى

علىأيضاأكدوقد.فقططبيعيةألحمباباللأمرأضأنأبقراط

الكائنوبينالحيالكائنأجزاءبينالوطيدةالعلاقاتأمر

أبا-أحيانا-أبقراطالغربيونيسميولذا،وبيئتهالحي

الحديث.الطب

الفيلسوفجمعالميلاد،الرأبقبلالقرنوخلال

النباتعنالمعلوماتمنكبيرةكميةأرسطوالإغريقي

صنفواالذينالمفكرينأوائلمنواحداوكان،والحيوان

تبعاتصنيفهامنبدلأالمميزةلصفاتهاتبعاالحيوانات

.للناسلمنفعتها

فيالمتخصصالرومانىالعالمالأكبر،بلينيجمعوقد

،الميلاديالأولالقرنخلالعاشالذيالطبيعيالتاريخ

موسوعتهضمنهاوالحيواناتالنباتاتعنالحقائقمنكثيرا

مجلدا.37تبلغالتيالطبيعىالتاريخ

الأحياءلعلمالرئيسيةالمجالات

الإخ!ابمنوالحيوافارزالنباقاتوتطورككوينيدلىسالأجنهعلم

صستقله.كائئاتقحبححمتى

الأحاقير.يدرأكمةيهتمالمحاثةعلم

للسحلولثالأحيائيالأ!اسعل!يركرالأجعمهـاع!الأحمياءعلم

والحيوافى"المئسسالىفيالاجمصاعي

7البحار*أعماقثيالحياةيدرسالبحريلأالأحيا*محلم

النشوءلنالري!المسصاندةل!3الأبدراس!يهغالتطورك!الأحيا!كللم

وإلارتقاء.

الحسرإرةرجا!3تأتيركئفي!يحللالمكرلي!سيالأجهـاءممكهـلم

الحيه،الكاثناروص!لىجرآالمت!فضة

الحلايا،قيالجز!ي!العمليا!يحللالجز!ممةالأحمياءعلم

المج!ي!،إطي!الكالساوريدرصسالدفيق!الأحمياءعلم

ءللحيوالاتالعصبيالجهازيدركرواثعصبيلأصياء2عهـلم

!الأسماككدرسالأسمالمصعلم

يسببالجسسماخلى3لمحدرزالتيالمعيرأتفييبهـحثالأصرإكررعلم

الأحراف!*

الظررففيالحيوانيالسسلوكفيييهحثالإكحعوثوجهـيا!كلم

الطييعيه.

لبيشها!ومعبدكفىمعبمثضهاالحيةالكائناثبعلا!ارريختص(لبيئلآعلم

اورلة،الكأئتاورديي!في!محتاالهئنشدهحممكلم

903علمالأحياء،

الطيبجالينوسساهم،الميلاديالثانىالقرنوخلال

فيكبيرةمساهمةروما،فيالطبمارسالذي،الإغريقى

اكتعسبوقدالأعضاء.وظائفوعلمالتشريحعلمتقدم

المصابين،)المصارعين(المجالدينمعالجةمنعلمهمنالكثير

خلالالأحياءبعلمالمعرفةنمتوالخنازير.القردةوتشريح

عام0001قرابةواستمرتبطئا،نمواالوسطىالعصور

قيامالعلميخسىولا.الميلاديالخامسالقرنمنبداية

،أبقراطأعمال،وترجمة،وحفظ،بجمعالعربالعلماء

العربوقام.اخرينقدامىوعلماء،وجالينوسوأرسطو،

يأتيالأحياء،علمفيبهمخاصةكبيرةبمساهماتأيضا

والزهراوي.النفيسوابنسيناوابنالرازيمقدمتهمفي

المبنيةالصحيحةالمعرفةإلىيصلواأنغيرهممعحاولواوقد

الذينومن.الميدانيةوالدراسةالعلميةالتجاربعلى

الحيوانوعلمالتاربالطيعيعلمفىكذلكأسهموا

عثمانبأبىالمعروفالكنانيمحبوببنبحربنعمرو

بالأصمعيالمعروفقريببنوعبدالملك،الجاحظ

موسىبنمحمدالدينوكمالم(،861هـ،216)ت

هـ،808)تبالدميريالمعروف،الشافعىالدميري

أحمدبنعبداللهمحمد،أبوالدينوضياءام(،504

ت)العشابأوالبيطار،بابنوالمعروفالنباتيالمالقى

إلىجميعاأعمالهمترجمتوقدام(482هـ،466

والمسلمين.العربعندالعلومان!:.الأوروبيةاللغات

التثهـحنيوربدبىاس!ويهئمالمح!نيف!،علمايهضاي!سمىال!فس!يمكللهـم

والحيوانا!،للنباتاتالكلمي

أليكنيريا.بدرأس!يححصالجرات!معلم

لا!الح!ئثراتلدياسهيهتمالحشرأىعلم

الحيوإئات.بدليإسهةيهممالحيهـوارزعلم

الجلايا*بنيهـو،ظائ!أوتركيسبيدرسأكلاياعلم

والوقاية.المدأواة،كنعلمإلالبكللم

الطيور.بدراسةيهمم(لطمورعلم

الفيرركمحية!رالأبراضالفيروسا!كييبحتالفيروسما!علم

علىللغيزياءالتمخيهوالبرلدكائلالأدواوريطهـببئ(لفيزياء-؟لأحممائيةمملم

الحيةالكائناترأس!3

قوجدالتيالكئميائميةوالموإدالعملياوريغحم!الحيوية3الكثدياعلم

الحي!!الكائنا!في

،الموأدالأمراضضرالحسمدكاعو!سائلفيييحثالمناعهعلم

الغ!كبه،

تيشال!الحيةوالكائبهـاتالعذبهالميا،حال!يدرسالهـعذبةالمياهعلم

فيهـا"

.النباتاتبررإسةي!تمالئبالثعلم

،7(لأجيالف!رانمتفالهاالموروثهالصفاتيدرإكم!ةيهتهمالوراثةعلم

الحيه*الكأئتارر4أجزأءأأعضاءبرظائونيدربرالأعغهـا*وظائونمملم



علمالأحياء،031

والعربالإغريقالعلماءأعمالوجدت،النهايةوفي

الوسو،العصورخلالأوروباإليطريقهاالقدامى

نأمنبالرغما،متوافرةالقدامىالكتابفيالثقةوكانت

الأخطاء.بعضتضمنتأعمالهم

عشرالرايعالقرنأوائلبينالفترةفي.النهفمةعصر

للبحثجديدفكرانتشر،الميلاديينعشرالسابعوالقرن

بعصرالمسماةالفترةهذهوخلال.الغربيةأوروباعبر

وظائفوعلما،التشريحعلمخبراءمنكثيربدأ،النهضة

وترسخ،القدامىالكتابلنفوذالتصديفىالأعضاء

والملاحظةالتجريبعلىالاعتمادبضرورةالاعتقادلديهم

الاتجاهوهذا.تمحيصدونالقدامىأفكارقبولمنبدلآ

المنهجإلىالمسلمينعلماءاتجاهمنالحقيقةفىمستفاد

العلمي.والتحقيقالتجريبي

إلىالتوجهنموعلىالملاحظةعلىالتأكيدوحث

وخلال.الأحيائيالتوضيحفيوالدقةكبيرةبدرجةالطبيعة

عشر،العسادسالقرنوبدايةعشرالخامسالقرنأواخر

مئاتدافينشىليوناردوالشهيرالإيطاليالفنانرسم

التفاصيلدقةفيهاراعىالتي،الإنسانلجسماللوحات

الجثثتشريحأساسعلىأعمالهليوناردووبنى.والتناسب

فيالإنسانتشريحعنعلميكتابأولونشر.البشرية

جسمبنيةعنالمسمىالعملوكتبأم543عام

ولدالذيالتشريععلمخبير،فزاليوسأندرياس،الإنسان

كما-أعمالهفزاليوسوأسصبلجيكا.حاليايسمىفيما

الجثثعلىأجراهاالتيالتشريحاتعلى-ليوناردوفعل

وافيةإيضاحيةبرسومالمزودالكتابهذاصجع.البشرية

أفكارمنالكثير،لتشرلإلإنسانونادرةالدقةبالغة

الخاطئة.جالينوس

إلى،إنجليزيطبيبوهو،هارفيوليموتوصل

أهممنيعدالذيالأمر،الكبرىالدمويةالدورةاكتشا!

السابعالقرنفىالأعضاءوظائفعلمفيالاكتشافات

موضحاتجاربهنتائجهارفينشر،أم628عاموفيعشر.

وقد.الجسمعبر،القلبيضخهالذي،الدميدوركيف

ابنعملانتممنهارفيأنالعلملمؤرخيذلكبعدتبين

الدمويةالدورةاكتشفالذيالعربىالعالمالنفيس

.قرونبعدةقبلهالصغرى

المجهراستعمالأدىالمجهر.بوساطةمبكرةاكتشافات

وأواخرمنتصفخلالالأحياءعلمفيمهمةاكتشافاتإلى

أصبح،الميلاديعشرالسابعالقرنوفيعشر.السابعالقرن

المجص،بمعاونة،مالبيغيمارسيلويدعىإيطاليتشريحعالم

عاموفي.الشعيراتعبرالدمحركةيرىشسخصأول

،إنجليزيتجريبيعالموهو،هوكروبرتنشر،ام665

تفصيليةرسوماتعلىيحتويكتابوهو،المجهريةالصور

خلالمنرؤيتهاتمتكما،الأحيائيةالعيناتمنلكثير

وفيللخلايا.الأولىالرسوماتالكتابوتضمنالمجهر.

أنطوناكتشفعشر،السابعالقرنمنالثامنالعقدمنتصف

أشكالأ،متخصصغيرهولنديعالموهو،ليفنهوكفان

للبحث.جديداعالماافتتحوبهذا،للحياةمجهرية

إلىالعربالنباتعلماءتوصل.العلمىالتصنيفأصول

التيالثنائيةبالتسميةالانيعرفمايشبهالنباتاتلتسميةنظهام

فقدبمام735عاملينيوسكارولوسأصسويدياالعالمبدأها

القديمالمقمقهدا!يتظهرالنجلزراعة

المعرفةساهمت.المهرينبينمابا،دفي

الزراعة.!ىالسابقةالميولوحية

!ث!ء

اليولاليالطبيبأحراهالحيواناتت!ثريح

أدت.الميلاديالتالىاغرلىاخلالحاليموس

معرفةليكسيرتقدمإلىحاليحوسدراسات

خا.التشر

الباتات،منالسعاللشرابطيةوصفة

منالعشرينياتمنعربيةمحطوطةفىقطهر

.الميلاديعشرالثالتالهحريالسابعالقرد

عل!!يمهمة،سهاماتالعر!شارك

والطب.البات



311الأحياء،علم

منصفةإلىإحداهماتشيركلمتيننباتكلعلىأطلقوا

علىأوروبافيالنباتلعلماءباعثاذلكوكان،النباتصفات

مثل:اللاتينيةاللغةلقواعدتطويعهبعدالعربيالاسمامشعارة

ونبات21،ا!ا!193،،30العل!واسمه،الشوكيالصلةنبات

استعارواكما.!ط،!حوالقاتؤ،،"ول4والحاج!ولا!أص!ولالرتم

مثل:النباتاتبعضفيالنوعاسمعلىلتدلالعربيةالألفاظ

والحرجل!س!!يا،لةثحا!*-،!"3لحرملوا.كهـأ،،،3!لعرفطا

.103ص!ول30،س!اكالأول3!!س!أ

فيللتشابهتبغاالحيةأعائناتاتصنيفأثارلقد

مقارنةأي،المقارنالتشريحعلمعلماءاهتمامتركيبها،

الفرنسيوكان.الختلفةالحيةللكائناتالتشريحيالتركيب

القرنأواخرفيالمقارنالتشريحعلماءرائد،كوفييهالبارون

لدىأنلاحظقدعشر،التالممعالقرنوأوائلعشرالثامن

الأجسامأنواعمنآخرأونوعاالحيواناتأنواعمعظم

الحيواناتلتصنيفنظاماوابتكرجدا.القليلةالأساسية

فيمستخدمامازالوهو،الأساسيةالأجساملأنواعوفقا

التشريحعلمطرقأيضاكوفييهطبقوقد.معدلشكل

الإحماثةعلمتأسيسعلىساعدهآخر،مجالعلىالمقارن

الأحافير(.)دراسة

الأحياءعلماءمعظماعتقدوالارتقاء.النشوءنظرية

دونهوكماظلالحياةأنواعمننوعكلأنطويلةلفترة

بدأولكن.الكونخلقمنذجديدةأنواعتظهرولمتغير،

أواخرخلال،المعتقداتتلكفييشكونالأحياءعلماء

أنواعاأنتجواالمزأرعينأنلاحظوافقدعشر،الثامنالقرن

الانتقائى.الته!نبوساطةوالحيواناتالنباتاتمنجديدة

الكشوفرحلاتأظهرت،ذلكإلىوبالإضافة

أحتوتالتىوالحيواناتالنباتاتمنمنعزلةمجموعات

علماءوتساءلبينها.فيماقليلاتختلف،كثيرةأنواععلى

منقليلمعجداكثيرةأنواعوجودسببعنالأحياء

علماءبعضاعتقادإلىالملاحظاتتلكوأدت.الاختلاف

الأنواعبعضوأنالأزمانبمرورتتغيرالأنواعأنالأحياء

.أخرىأنواعمنتدريجيا()تشكلتتطورت

علماءمنعدداقترحعشر،التالمحالقرنبدايةوخلال

.الأنواعتطوركيفيةعنتفسيراتعدةالغربفىالأحياء

تشارلزالبريطانيانالطبيعيالتاريخعالماتوصل،النهايةوفي

نظريةإلى-حدةعلىكل-والاسرسلوألفردداروين

فيأفكارهقدمداروينولكنإقناعا.أكثروقتهافيبدت

رغممشهوراعملهوأصبح،واسعنطاقعلىانتشركتاب

واضحة.مواصاعتراضمنفيهما

كتابفيوالارتقاءالنشوءعننظرشهداروينفصل

زعمه-وحعسب-داروينلنظريةووفقا.الأنواعأصل

البقاءعلىتساعدهابسماتالحيةالكائناتبعضتولد

إلىللبيئةالملائمةالسماتتنقلثموالتكاثر.الحياةقيدعلى

الأخرىالأعضاءتظلأنالمحتملغيرومنصغارها.

قيدعلى-ملائمةغيرسماتلديهاالتي-نفسهاللأنواع

السماتذاتالأنواعتنقرض،النهايةوفىوتتكاثر.الحياة

كلماتتطورأنواعاهناكأنداروينافترضلقد.الملائمةغير

إلىجيلمنوانتقلتفأكثرأكثرملائمةسماتظهرت

الطبيعى.الانتخابالعمليةهذهداروينوسمىجيل،

الأحياءعلماءبعضمناعتراضالاقتالن!يةوهذه

الرسمهدافييظوللإنسانالعفمليالجهاز

الإنسانجسمبنيةعنكتابمنالتوضيحي

هذايعد.فزاليوسلأندرياسأم435

عنأوروباديالأولالعلميأعتابا،الكتاب

.الإنسانتشريح

*نخ!،؟؟!كخ!تج!لمخ!:ء

بخبرلملأللأفيممقجميصل؟نمبئ،!حبرأ!لمم
:+.أك!\!ونحو!ى".!
!!يم!في-!يح!!!جم!لمدو

.،لمكا*كر؟ي!!لمأ،أ(أألأ!.أ0،2جلما-!ش!

%01بز321إأ؟..ءلأإ.،،6لأ/"،

لماا\أ-كا.-،1لما

الصوركتابفيلشرلذبابةمفصلرسم

.أم66ههوكرودرتللإنجليزيالمجهرية

لالمجص.العيناتلدراسةرائداهوكوكان

الطميعيالتاريخعالماقترحهاأزهارساعة

عامفيلينيوسكارولوسالسويدي

تفتحأوقاتحمس!الأنواعترتب.أم745

الأرهار.والغلاق
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العلمأمامفرضياتهامنكثيرتثبتولمالدينوعلماء

الطبيعي.الانتخابانظر:.التجريبي

كثيربدأ.الخليةونظريةالماديالأعضاءوظائفعلم

فيعشرالثامنالقرنأواخرفىالأعضاءوظائفعلماءمن

والكي!يائيةالطبيعيةالعملياتمنكمجموعةالحياةتصور

الأحياءعلماءبعضوبخلاف.الحيالكائنداخلتتمالتي

للطبيعةخارقةأوروحيةقوةأيةبأنيعتقدوالم،الاخرين

ذلك،منوبدلأوظائفها.تأديةفيالحيةالكائناتتوجه

خاصةتركيباتمنأكثرليستالحيةالكائناتأنزعموا

علمالآراءهذهوتسمى،الالاتمثلتعملالمواد،من

الماديالأعفاءوظائفعلمأوالماديالأعضاءوظائف

وقدالإسلاميةالنظروجهةمنمقبولةغيرآراءوهي،الآلي

العلماء.منالكثيرأيضارفضها

الطرائق،الفرنسيالكيمائي،لافوازيهأنطوانطبق

أوأخرفيالأعضاء،وظائفعلمعلىللكيمياءالتقنية

باحتراقالتنفسلافوازيهشبه.الميلاديعشرالثامنالقرن

الأكسجين،تستخدمانالعمليتينكلتالأن"الشمعة

منوبداية.الكربونأكسيدوثانيالحرارةوتولدان

وظائفعالمأدخلالتامئكلشر،القرنمنتصف

علملفهم،جديدةطريقةبرناردكلودالفرنسىالأعضاء

أنهاعلىالحيةالأشمياءوتصور.الماديالأعضاءوظائف

تعملالتيالتحكمالياتمنجدامنظمةمجموعات

وأشار.للحياةاللازمةالداخليةالأوضاععلىللحفاظ

تلكتبقى،المثالسبيلعلى،الثديياتفيأنهإلى

الحادثةالتغيراتمنبالرغمثابتةالجسمحرارةالاليات

الحي.الكائنخارخالحرارةفى

التطوراتمعمتوازياللخليةالمتزايدالفهمكانلقد

الرابعالعقدنهايةوفيالأعضاء.وظائفعلمافيالحادثة

النباتاتعالم-ألمانيانافترضعشر،التالميعالقرنمن

ثيودورالأعضاءوظائفعلموعالمشلايدنماتياس

الأسامحيةوالوظيفيةالتركيبيةالوحدةهىالخليةأن-شسوان

نشر،ام858عاموفي.والحيواناتالنباتاتلجميع

ترجعالتينظريته-آخرألمانيعالموهو-فيركورودلف

الأفكارهذهوتمسمى.الخليةأمراضإلىالأمراضجميع

الخلية.نظريةمجموعهافي

ونظريةالماديالأعضاءوظائفعلمعلىواعتمادا

باستير،لويسالفرنسيالكيميائيمنكلوضع،الخلية

جديدةنظرية-بثبات-كوخروبرتالالمانيوالطبيب

ومنعشر.التاسعالقرنونهايةمنتصفخلالللأمراض

كانماوكوخباستيرمنكلأثبتدراساتهما،خلال

كائناتتسبب،النظريةلهذهوطبقا.الجراثيمنظريةيسمى

الأمراضر.منكثيرامجهريةحية

التاصئالقرننهايةخلال.الحديثالأحياءعلمتطور

منكثيراوألارتقاءالنشوءعندارويننظريةأثارتعشر،

وتطور،وطبيعةأصل،بشأنالأحياءعلماءبينالجدل

فيالأحياءعلماءمنرففكثيرذلكومع.الحيةالكائنات

وبدلأ.والحدسالنظرياتعلىالاعتمادالشرينالقرنبداية

الطرقوتطبيق،بدقةالمراقبةأضجارباأهميةأكدوا،ذلكمن

عمرائدكوفييه،بارونالفرلسيرسحهمنقرضعملاقكسلانهيكل

كانعشر.التاسعالقرنوأوائلعمتمرالتاسالقرنأواحرفيالمقارنالتشريح

التعتمرلطرقا!شحدمفقدالأحافير(،)دراسةالإحاثةعلمفىرائداكوفييه

!سفىالمتحجرةبقاياهامنالتاريخقبلماحيواناتبسياتلتحديدالمقارن

.لأرضا

أنطوانلمحتبرالنقشهذافىتطهرالتنفسعنتجربة

العحلياتالفرلسيالعالمهدادرس.لافوازيه

التامنالقرنأواخرديالأعضاء()وظائىالفسيولوجية

عشر.
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الطريقةتلكساعدتلقدالأحياء.علمعلىالرياضيةالتقنية

الأحياء،بعلمللمعرفةهائلتوسعإلىالتوصلعلىالبحثفى

.للحياةوالجزيئيالكيميائيالأساسفهمفيوبخاصة

القرنأوائلفيالأحياء،علممنفرعاالوراثةعلمتأس!

أجراهاالتيالتجاربمنرئيسيةبصفةتطورثم.العشرين

جريجورالنمساويالراهبعشرالتاسعالقرنمنتصففي

الصفاتأنمندلأكتشف،تحاربهأساسوعلى.مندل

تنقلالتي،الأسماسيةالوراثيةالوحداتتنتجهاالمميزةالطيعية

وجدام،011عامنحووفىجيل.إلىجيلمنالسمات

نأ،أمريكيأحياءعالموهو،مورجانهنتتوماس

تمالمورثاتبعدفيماسميتالتي،لمندلالوراثيةالوحدات

علماءولاحظالخلايا،داخلصبغياتتسمىبنياتعلى

الوراثيةالسماتفىالتغيراتأنأيضاالوقتهذأفيالأحياء

.الصبغياتتركيبفيمرئيةتغيرأتمعتتوافق

علماءوجد،العشرينالقرنمنالأربعينياتوخلال

تنظمالتى،البروتيناتصنعتوجهالمورثاتأنالوراثة

،ام539عاموفي.الكيميائيةعملياتهابوساطةالخلايا

،المتحدةالولاياتمنواطسونجيمسالأحياءعالماقترح

نموذجاالمتحدةالمملكةمنكريكفرانسيسالفيزياءوعالم

منقوعالرد!يالنوويللحمضالجزئيللتركيب

الصبغياتفيالموجودةالمادةوهيأ(،ن)دالأكسجين

)دنتركيبمعرفةمكنتلقد.الوراثةفىتتحكموالتي

منلكثيرالجزيئيالأساسفهممنالأحياءعلماءأ(

الوراثي.والتغيرالوراثةذلكويشملالحيويةالعمليات

توجهتغييرعلىالوراثةعلمفيالمفاجئالتقدموساعد

الستينياتوفيالتطور.دراسةإلىالغربفىالأحياءعلماء

يدرسونالأحياءعلماءمنكثيركان،العشرينالقرنمن

فىالمورثاتوأعدادأنواعفيللتغيراتوفقاالتطورعلم

معينة.سكانيةمجموعة

القونبدايةفيبقوةالتطورفيالبيئةعلممجالوأخذ

بينالعلاقةأهميةبعيدعهدمنذالعلماءوأدرك.العشرين

الحيةالكائناتبينوالعلاقةبعضمعبعضهاالحيةالكائنات

علممنمنفصلكفرع،البيئةعلمتطورأنإلاوبيئتها.

التحليلمثلتقنيةطرقإدخالبعد-فقط-حدثالأحياء

منالستينياتومنذ.للعلاقاتالمعقدةللأنظمةالإحصائي

البيئةعلىالتلوثبآثارالاهتمامأثار،العشرينالقرن

.كبيرةبدرجةالبيئةعلممجالفيالبحث

علمفيالعشرينالقرنخلالكبيرتقدمأيضاوحدث

علماءواكتشف.العصبيالجهازدراسةأيبمالأعصاب

،منفردةالأعصابعملكيفيةيخصمماكثيراالأعصاب

كبيرةبدرجةزادواوقد.منظمةمجموعاتفيوعملها

الدفعاتنقلخلالتتمالتيالكيميائيةللتفاعلاتفهمنا

.أخرىإلىعصبيةخليةمنالعصبية

الجهازدراسةتعد.الحاليةفوعاتوالموالأبحاث

الأصاضضدللجسمالدفاعيالجهازأيبمللإنسانالمناعي

الأحيائي.للبحثالطليعيةالمجالاتإحدى،الغريبةوالمواد

لهانهايةلاأنوأعاأجسامناتنتجكيفألانالعلماءويدرس

.المضادةالأجسامتسمى،للأمراضالمقاومةالبروتيناتمن

شوانثيودورللألمانيللخلايا،رسومات

التاسعالقرنمىالثلاثينياتنهايةفيرسمت

فيالرسوماتهذهساعدت.الميلاديعشر

والحيوالاتالنباتاتجميعألىالعلماءإقناع

خلايا.مىتتكون

بري!هاني،طبيعيتاريخعالمداروينتشارلز

.الأنواعأصلفيالتطهوربشأننطريتهنشر

الفكرفيكاملاتعييراأفكارهأحدثت

الأحيافط.

الوراثيةالهندسةبوساطةمنتجةخمائر

لمعالجةلقاحاتشج،الشاشةعلىتظهر

اهسحتقبلفيويتوقع.الكبديالالتهاب

للهندسةوكثيرةجديدةأستخداماتوجود

ثية.الورا
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الأحياءعلمفيهامةتواريخ

للطصالحد!ةالممارصةمبادئأبقراطأرسىالليلادقيالخامسالقرن

شقط.طميعيةأسبالاللأمراصأنف!صةأساسعلى

وعلمالتشريحبعلمالحعرلمةجاليوسومعالمليلاديالثانيالقرن

للمجالدينعلاجهحلالمرالأعضاءوظائف

والحنارير.ةلقردشترلإب!تلمصاا"لمصارع!تا"

النباتك!ا!وهوالعريةالفلورافىمؤلصأولظهرم598

أ!ديموري.احميمةالأبيوالشجر

الدمويةالدورةالمفيسابناحربىاالعال!اكتحتمفأم268

الشمرينالقرنفىإلاعالميادللثيعرد!ولمالصمعرى،

علىالتطاويالديرمحيىالمصريالطميبعثرعمدما

بم.1121عامرل!!مكتبةفىمحطوطاته

اجرسلرالاسدرياسالإنسانجسميةعنكتا!لشرم1543

تشرلإلإسمالى.ع!علمييهابأولوهو

!يالدمدورادكيفيةعناكتشما!ههارديوليمنمتمرام628

الحسم.

المجهريةالصوركتا!دىللحلايارسوماتأولظهرتأم665

.هوكلروبرت

!ادألطواداكتشصعشرالسابعالقرنمنالثامنالعقدأواسط

.ةللبمحهريةأشكالأليف!هوك

لتمتمابهتبعاالحيةالكائاتلي!يو!كارولولرقسمأم735

الحديت.العلميأضصميرواأساسلدلكواصعاترحجمها،

الموادإحدىلمقاومةخصعيصامضادجسمكلويكيف

نأالأحياءعلماءواكتشفالمستضدات.المسماةالعديدة

المضادةالأجساممنكبيراعدداينتجأنبإمكانهالجسم

لإنتاجنفسها،ترتيبتعيدالمورثاتلعضلأنبمالختلفة

.محددةمستفداتتهاجممضادةأجسام

يقوم،الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينياتومنذ

عبرالحياةبدايةلنظريةالأدلةبجمعالأحياءعلماء

منمبكروقتفىالكيميائيةالتفاعلاتمنسلسلة

.لأرضاتاريني

بوساطةمعقدةأحيائيةجزيئياتالأحياءعلماءوانتج

أعتقدأضياالأحوالتانيةتوجدأنبإمكانهاالكيميائيةالتجارب

.الحياةانظر:.السنينبلايينمنذالأرضعلىوجدتأنها

عددبدأ،الميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينياتومنذ

التطوريالتغييرفكرةدراسةفيالأحياءعلماءمنكبير

ذلك،منوبدلا.تدريجيةلعمليةنتيجةفقطيحدثالذي

-أحيانا-ينشأأنيم!شالتطورأنف!صةالعلماءيقبل

نوعمكاننوعإحلالإلىتؤدي،مفاجئةتغيراتبوساطة

التفاصيلحولتساؤلاتعدةوجودمنوبالرغمآخر.

خصوصا-الأحياءعلماءمعظمأنإلاالنظريةبهذهالحاصة

والارتقاء.النشوءلنظريةالعامةالخطوطيقبلون-الغربفي

لوجودن!ا،النظريةهذهآخرونعلماءيرفف!،ذلكومع

ئيم!لياتتكيمياسارايبدرلواللاافهطهومنع!ثرقالثاالقرنخراواأ

طاقة.إلىالغداءوتحويلالتسمصمت!الأعصاءوطائى

علمفيكتيراكوفييهالمارونصاهمالليلاديعشرالتاسعالقرن

و(مختلفةأنواعتركيباتبين)المقارلةاللقارنالتشريح

الأحافير(.ا)دراسةالإحاثةعلم

،ثوانوثيودورشلايدنماتياسم!!لدهبامأ-838983

.للحياةالأساسيةاالوحدةهىالخليةأنإلى

للوراثة.الأساميةالقوالينسدلجريحورستشرواعشرالتاسعالقرنأوالمط

أصللمىوالارتقاءالنشوءنطريةداروي!وضئتشارلزم9851

.لأنواعا

بامتيرلويص!نكلوصععشرالتاسعالقرنوأواخرأواسط

للأمراص.كأسبابالحراثيمظرية--لثباتحصخورورت

نمودجاكريل!وفرانسيسواطسولى.د.حيمساقترحام539

منقوصالرد!يالنوويللحمضالحرجمىللتركي!

.الصبعيات!ىالوراتيةالمادةأ(،ن)دالأكسجين

معالحةكتيرياالباحتولىا!حتحدمالعشرينالقرنمنالثامنالعقدأواخر

هورمودوهو،اكبتريالإنسولينلإشاحالوراتيةسالهسدسة

.بالسكريالمصاس!!لعلاخيستحدم

هورمونمورثاتلسقلالوراتيةا!مدسةاالاحتوداستحدمأم839

ماإلىالفئراننموبدلكممسمينالفئراد،إلىانممتمريالممو

اطميعى.احجحهاصعفسيقرب

منمعينةأنواعتطورلكيفيةفهمنافيالثغراتمنالعديد

والارتقاء.النشوءانظر:.الحيةالكائنات

،الميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينياتأواخرفى

معيننوعمنمورثاتنقلكيفيةإلىالعلماءتوصل

الهندسةالعمليةهذهوتسمىاخر.نوعفيوإدخالها

الممكنةالفوأئدمنالعديدالوراثيةالهندسةوتقدم.الوراثية

،المثالسبيلفعلى.والزراعة،والصناعة،المبامجالاتفي

الإنسولينتنتجالتيالبشريةالمورثةالبكتيرياإلىالعلماءينقل

البكتيرياوتنتجللسكر.الجسماممتخدامينظمهورمونوهو

الأفرادلعلاجيستخدمأنيمكنالذي،الإنسولينحينئذ

شكوكهميبدونالناسلعضلكن.السكريبداءالمصابين

الحيةلل!سائناتالوراثيةالبنيةفيالتدخلأخلاقياتحول

قلقاالوراثيةالهندسةسببتلقد.الوراثيةالهندسةبوساطة

البيئةإلىالوراثيةالهندسةعنناتجةحيةكائناتإطلاقلأن

العلماءوضع،السببولهذا.ضارةآثارايحدثأنيمكن

للسلامةإرشاديةقواعدالوراثيةالهندسةفيالمشاركون

هذهلمثلالمقصودغيرالتصربأوالانطلاتمنوللحماية

الوراثية.الهندسةانظر:.الحيةالكائنات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

والمسلمين.العربعندالعلوم:انف!إ

اجة:التاالمقالاتأيصاان!
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مسلمونءحياأءعلما

سيناابنخالويهابنالشريص،الإدريسي

الصوريابنحنيفةبوأ،الدينوريحنين،إسحاقابن

أبوبكر،الرازيالبيطارابن

سعيدبوأ،السكريحظالجا

آخرونءحياأءعلما

لف!رودفيركو،طبقراأ

شيلرا،رسونكارسطوأ

وأشنط!جورحكارفر،سدرلاندتشارلز،إلتون

روبرت،كوحلويسستير،با

البارون،كوفييهبتروفيتشإيفان،بافلوف

ودشيفالييه،لاماركفونإيرلمستكارلباير،

دينيسوفتمقتروفيمليمسكو،كلود،برنارد

فانأد!هون،ليفنهوكفرانسيمي!السير،جالتون

رولوسكا،ليميوسلويجي،نيلماجا

هنتتوماس،مورحانروبرتتشارلز،داروين

النفيسافىحولرينيهدوبو،

وليم،هارفيلازارو،فطسبالانزا

هكسلىوجوستأ،نيسمافا

رسللمردأ،سلاوالسيإلندروزا،نكلينفرا

رياسندأ،ليوسفزا

الأحياءعلمفروع

التقريسيالحياةعلمالبكتريولوجياعلم،الأحنة

الأعضاءوطائىعلمعلم،البيئةعلم،الإحاثة

الفنولوجيالط!ا،البيويعلم،الاحتماعيءلأحياا

ئيةحيال!اءلفيزياالتمتريحاعلم،لبحريةاءلأحياا

علم،المعقمةالكائماتعلم،الحشراتعلم،الجزيئيةالأحياء

الحيويةالكيمياءعلم،الخارجيةالحياةعلم،الدقيقةالأحياء

علم،العدلةالمياهعلم،الحيوالىعلم،الأسماك

علم،لسباتاعلم،لخلايااعلم،لأمراضا

علم،ثةلوراالطباعلم،نسحةلأا

علم،لطوراعلم،لوجيايثول!ا

وعملياتهاالحياة

الحياةدورةالوراثيالتغيرالإخصا!

الميولوجيةالساعةالتكاترالاستيلاد

السباتلتكيفالإنباتا

المرضالعذائيالتمثيلالطيعيالانتحا!

الموتالطيعةتوازنالتأسل

السميلةالكيميائىالتوازنالتأقلم

الأحيائيالنشوءالجسمفىالتجدد

والارتقاءالمشوءالتلقائيالتولدالضوئيالتوقيتتحديد

المموالحملالضوئيالتركيب

ثةالوراةلحياايةلتغذا

صلةذاتأخرىمقالات

الحيويالتحليتىالبكتيرياالأحفورة

التصنيهـالعلميالبيئةالأنسجة

الإنسانجسمالبيض!البروتوللازم

الصبغىالجنين

الفيروسالنوويالحمض

المورثةالحيوان

البيئيالموطنالخلية

الموضوععناصر

الأحياءعلماءيدرلرماذا-ا

الأحياءعلمتاريخ-2

البدايات-أ

النهضةعصر-ب

المجهربواسطةمبكرةاكتشافاتب-

العلميالتصنيفأصول-د

والارتقاءالنشوءلظريةهـ-

الخليةونظريةالماديالأعضاءوظائصعلم-و

الحديثالأحياءعلمتطورز

الحاليةوالموضوعاتالأبحات-ح

أسئلة

النبات

الهحين

الوراثيةالهندسة

الوراثية؟الهسدسةعلمما-أ

واحتراقالتنفسعمليةبينلا!وازيهأن!هوانقاردطريقةبأية2

الشمعة؟

الخلية؟ن!يةما-3

علمع!معلوماتهمعظماكتسابم!جالينوستمك!كيف-4

التشريح؟

عشرالثام!القرنأواخرفيالأحياءعلماءمنكثيراعتقدلماذا-5

الزمن؟بمرورتتغيرالأنواعأن

عنوتميزهاالحيةالكائناتفيهاتشمركالتيالتلاثالصفاتما6

الجماد؟

للخلايا؟الأولىالرسومعلىيحتويالذيالكتابمؤل!من7

الطبيعي؟الالتخا!ما8

الغزالي.حامدأبوانظر:.الدينعلوئمإحياء

العدومانظر:.والمسلمينالعربعئدالأحياء

)الأحياء(.والمسلمينالعربعند

المائيةالأحياءحوض.حوص،المائيةالأحياء

والحيواناتبالأسماكالناسبعضفيهيحتفظمكان

الحاوياتبينماالأحواضأحجامتتراوخ.اللأخرىالبحرية

تحتويهمالعرضالضخمةوالمستودعات،الصغيرةالزجاجية

تسمى.والأحجامالأشكالمتنوعةبحريةحيواناتمن

وتحتويالبحار،أعاليأحياءأحواضالكبيرةالمستودعات

والحيتانكالدلافينا!لالحةا!لياهفيتعيشالتىالأحياءعلى

حوضوصيانةتأسيسكيفيةالمقالةهذهوتعرض.الصغيرة

.الحارةالمناطقلأسماكمنزليرمائيةأحياء

الفردعلىالإنجليزيةاللغةفياكواريستاسميطلق

معظمويستخدم.منزلهفيالحوضهذابمثليحتفظالذي

عذبةمياهامنازلهمفيالمائيةالأحياءأحواضمالكي
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منزليمائيةأحياءحوض

مداريةزينةلأسماك

يعمل.حارجهالقمزمنالأسماكالحوضروبمكطهاءالماء.دطافةعلىليحافطومرشحهواءممضحةيحهز

الزينةونباتاتالحصىويضفى.المطوبةالحرارةدرحةفيالمياهليحفظللحرارةبمحظمال!!ربائىالسحان

الحوص.علىحدابامظهرا

أنهاكما،المالحةالمياهمنتكلفةأقللأنهابملأحواضهم

والصيانة.التجهيزسهلة

الأحياءحوضتأسيسكيفية

المنزليالمائية

دتأسيساللازمةالأساسيةالمعدات.الأساسيةا!لعدات

-2بغطائهمائيخزان-أالمنزلىالمائيةالأحياءحوض

.حرارةمقياس-4سخان3-أكثرأوواحدمرشح

83بينسعتهتتراوحمستطيلخزانالمبتدئينيناسب

معدنيهيكلذي،الخزاناتمنشائعنوعوثمةلترا.76و

وأالأردوازمنوقاعدة،زجاجيةوأطرافوجوانب

للإضاءةمصدرعلىالأغطةأغلبوتحتوي.الزجاج

إلىالإضاءةلتسليط)الفلوريسنت(الفلوريةأوالمشعة

عاكساتباسمتعرفالتىالأغطيةهذهومثل.أسفل

التيالأغطيةوتقوم.الأسماكرؤيةعلىتساعدالضوء،

القفزمنالأسماكبمنعالحوضمنالعلويةالأجزاءتحمي

.المياهحرارةدرجةعلىتحافظكما،الخزانخارج

المياهسطهحفوقالعالقةالرواسببازالةالمرشحويقوم

بمضخةالمرشحاتمعظمويتصل.نظيفةالمياهويحفظ

خراطيمداخلالهواءيضغطكهربائىبمنظمتعملهوائية

وتمرر.المرشمحاتخلالمنالمياهفيدفع،المضخة

الفعالةالموادبعضخلالمنالمياهتفريزمحابسمرشحات

بإزالةالموادهذهتقوم.الزجاجيةوالأليافالنباتىكالفحم

.تلوثمنبهامابعضمنوتنقيتهابالمياهالعالقةالرواسب

منبطقةمجهزةالحوضأسف!!أخرىمرشحاتوتقوم

العكرةالأجزاءبسحب،القاعمرشحاتتسمىالحصى

العالقةالبكتيريافتقوم،الحصىطبقةداخللتترسبالماءمن

وتتغذىشوائبمنالماءيطرحهماعلىبالقضاءبالحصى

.الضارةالغازاتالمرشسحاتفيالماءدورانيطردكمابها.

حرارةدرجةفيالماءالكهربائيالتدفئةجهازويحفظ

حرارةلدرجةمعظهماتحتاجالتىالأسماكلحياةمناممبة

بأحدالتدفئةأجؤةأغلبوتثبت.م27و22بينتتراوح

عنبعيداالحرارةمقياستثبيتيجبكما.الحوضأركان

قراءته.تتيسرحتىالتدفئةجهاز

الداخلمنالجديدةالأحواضغسليجب.الطريقة

بعدالحوضويوضعتجففثمفاتر،مالحبماءجيداوالخارج

أحدقرب،مستويةقويةقاعدةعلىالدائممكانهفيذلك

تعرضايتعرضألايجبكما.الكهربائيةالشبكةمخارج

أجهزةأو،الهوائيةوالتيارات،الشمسلأشعةمباشرا
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غسلهبعدالحوضقاعفيالحصىيفرشثم.التدفئة

فوقسم5.2بعمقمستويةطبقةشكلعلى،وتجفيفه

.القاعمرشحات

يتمأنويفضل.العاديةالمياهصنبورمنالحوضيملأثم

يأمنالمياهتمسربلتلافى،صغيرةدفعاتعلىذلك

،القاعحصىفيالنباتاتتغرسذلك،بعد.خفيةشروخ

جهازيثبتثم،العمقثلثيإلىالمياهمنسوبيرتفععندما

بقليل.الحوضامتلاءقبلالحرارةومقياسالكهربائيالتدفئة

فيالأسماكوضع-الأحيانأغلبفي-المناسبمن

التدفئةتجهيزاتبدءمنثلاثةأويومينبعدالحوض

الشوائبتأثيرمنالبدايةفييتعكرالماءوقد.والترشيح

غير.فقاقيعمنالغازاتتكونهقدماإلىإضافة،بهالعالقة

يومين.أويوممدىعلىيزولأنيلبثلاالماءتعكرأن

أيامبعديزوللكنهالبكتيريا،تسببهاخرتعكيريوأوقد

قليلة.

والنبائاتالأسماكاختيار

الأنواععلىالمبتدئيناختياريقعأنيجب.الأسماك

إلىتميللاأنواعوهي.الثمنرخيصةالتحملالشديدة

منهاالشائعةالانواعوتشملغيرها.معأوالمطاردةالشجار

النيونىوالتترةوالجبيالكارديناليوالتترةالملائكيالسمك

منهاأعدادكبيرةتوضعولا.السيفوسمكةوالبلاتي

.بالحوض

بدءإلىالمائيةالأحواضأصحابمعظميعمد

النمو،مكتملةصغيرةأسماكاتفرخبأنواعمجموعاتهم

وتشمل،المتوالدةالأسماكهذهتسمى.العومعلىقادرة

أسابيعستةكلمعظمهاويفرخ،والبلاتىالجبيأنواع

تقاربحرأرةبدرجةالحوضماءاحتفظمامتىتقريبا،

وتظهربطونهاتنتفختفريخها،ميعاديقتربوعندما

السمكعمغارحمايةويفضلجسمها.بأسفلداكنةرقعة

تلتهمهاأنمنمأمنفيوتصبحتكبرحتىامن،مكانفي

.الكبيرةالاسماك

تسمى،البيضمنصغارهاتفقسأخرىأنواعوثمة

التترةللمبتدئينأنواعهاوأحسن.البياضةالأسماك

سمكةمنالصغيرةوالأنواعالنيونيوالتترةالكاردينالي

بطخهاينتفخعندما،البياضةالسمكةعزلويجب.السيف

أفراخوتشتهرنوعها.منذكرمعخاصحوضفيبالبيض

الأنواعبأفراخمقارنةرعايتها،بصعوبةالبياضةالأسماك

واحد.حوضفيبالنوعينالاحتفاظويمكن،المتوالدة

أحواضعلىجذابامظهراالنباتاتتضفى.النباتات

لهاوتيسرغذائهاببعضالسمكوتمد،المائيةالأحياء

الزينةأسماكبعض

الجبىسمك

المسمىالنوعالجيدةالنباتاتتشملبها.تحتميمخابئ

عائماتركهأوالقاعحصىفىغرسهيمكنالذيألوديا

تغوصالمماء،كلوياتيسمىاخرونوعاالماء،سطحعلى

أصحابمنالكثيرونويعمد.الحصىفيجذوره

منالمصنوعةالصناعيةالنباتاتاستعمالإلىالأحواض

البلاستيك.

الأسماكصحةعلىالمحافظة

الأحياءبأحواضالمحفوظةالأسماكمعظمتغذيةتتم

مقاديرتزيدألاويجب.الأقلعلىيومكلمرةالمائية

ومن.دقائقخمسمدىفىالتهامهتستطيععماغذائها

وأالحىالروبيانالتهامالاستوائيةالمناطقأسماكمعظمعادة

المحارمنصغيرةأنواعاتلتهمكما،الملحبمحلولالمجهز

باسمالمعروفةالصغيرةوالديداندافنيا،باسميعرف

السلوركسمك،الأسماكأنواعبعضوتقوم.تيوبيفكسى

الأسماكتتركهاالتىالفضلاتبالتهامالطحالبوآكلات

.الأحواضنظافةعلىتساعدوبذلك،الأخرى

منبالعديدالمائيةالأحياءأحواضأسماكتصابوقد

وتشملموتها.فتسبببسرعةتنتشرالتيالأمراض

ألوانها،تغيرالأسماكتصيبالتيالمرضيةالأعراض

يشبهجلديبطفحتصابقدأو،داكنةأوشماحبةفتصبح

حركتهاتبدوأو،للطعامشهوتهاتقلوقد.الفطرياتنمو

ظهورويستدعى.البقععليهاتظصأو،عاديةغيرأوبطئة

منفصلة.احواضفىالمصابةالأسماكعزلالحالاتهذه

المائية،الأحياءحوضإلىجديدةأسماكإضافةعند

بتعويم،المياهحرارةدرجةعلىاقلمتهاتوخييجب

تفريغهاقبلدقائقلعدةتحويهاالتىالبلاستيكيةالأكياس

إلىالأحواضبعفأصحابويعمد.الحوضمياهفي

يتأكدواحتى،منفصلةأحواضفيالجديدةالأسماكحفظ

.الأ!راضمنخلوهامن

الاستوائية.السمكة،الذهبيالسمكأيضا:انظر
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الذين،القديمةاليونانبلادسكانالأ!خاياويون

وسطشرقيوفي،اليونانجزيرةشبهجنوبىاستوطنوا

وإساكا.وسيفالونياورودسكريتجزروفىاليونان

علىللدلالةالإلياذةكتابفىالأخاياو،يينمصطلحظهر

والأخاياويون.طروادةحربفيشاركواالذينالإغريق

القرنبينالفترةفىالحيثيينوثائقفىأيضاذكرواقد

هذهوجدتوقدالميلاد،قبلعشروالثالثالرائكلشر

بعضشاركوربمابتركيا.اليوميعرففيماالوثائق

لداياتفيمصرعلىالبحريةالغاراتفيالأخاياويين

أخزاةاتسللوأخيرا،الميلاد.قبلعشرالثانىالقرن

فىمنطقةإلىالأخاياويينوطردوااليونانعبرالدوريون

باسممؤخراالمنطقةهذهوعرفت.بيلوبنيسوسشمال

أخايا.

الميلادقبلالرابعالقرنفىأخاياويةمدينة21كونت

هذهأدت.الأخاياويةالرابطةباسمعرفكونفدراليااتحادأ

حيث.الإغريقيةالسياسيةالحياةفيمهمادوراالرابطة

غزا.بعدهممنالرومانثمالمقدونيينالبدايةفىعارضت

عامفيالرابطةشسملوشمتتواالإغريقبلادالرومان

..مأق46

.الإلياذةبمالدوريونبمالأيوليون:أيفئاانظر

طويلةباهتةخضراءأوراقلهنجيلاو!لأ!حت

الشواطئعلىكثيفةمجموعاتفىينمووهو،وضيقة

يصلأنويمكن.الساحليةالرمليةالكثبانوعلى،الرملية

مض.إلىاواحطةالمجموعةطول

النباتاتوهي.الزيرولمحتاتمنالرمالأختونجيل

جذورهاوتتعمق،الجافةالمناطقفىالحياةعلىتتأقلمالتى

ويمكنها.الجوفيةالمياةإلىللوصولأمتارستةمنلأكثر

فيها.المياهتبخرنسبةلتقليلأوراقهاتطويأنأيضا

الجوفيةالجذورمنشبكةمنينموالرمالأختونبات

الجذوروهذه.الجذريةالسيقانتسمىالتيالمتشعبة

الكثبانامشقرارإلىوتؤديبالرمالتثبتهاالطويلةوالجذور

الرياحصدعلىالنباتاتمنالنوعهذاويعمل.الرملية

ذلكويؤديحولها.تتجيمالتيالمتطايرةالرمالوحجز

اليابسة.أراضىوتوسيعالرمليةالكثبانحجمكبرإلى

حشائشتسمىواحياناأوروبا،موطنهاالنباتاتوهذه

وأسترالياأمريكافىزراعتهاتمتوقد.الأوروبيةالشواطئ

فىأحياناأوراقهاوتستخدم،الرمليةالكثبانامشقراربهدف

والمكانس.والحصرالسلالوعمل،المنازلتسقي!

قياسالنفسوعلمالتعليممجالاتفييعنيالا!ختيار

مننوعينبينالاختباراتمختصوويميزالفرد.أداء

تعنىالتيالاختباراتيشملالأولالأداء:اختبارات

الفرد،بهيقومأنيمكنماأفضليمثلالذيالأداءبقياس

الذهنية،والقدراتوالا!حتعداد،الدراسيالتحصيلمثل

بقياستعنىالتيالاختباراتفيشملالثانيأماوالذكاء.

،الميولمثلللفرد،المعتادةالحالةيمثلالذيالأداء

منكبيرعددويوجد.والشخصية،والاتجاهات

التمييزويمكن.أغراضهاباختلافتختلفالتيالاختبارات

وأ،تقيسهالذيالمجالأومنهاللغرضوفقاالاختباراتبين

الشكلأونتائجها،شتفسيربناؤهابهاشمالتىالطريقة

أسئلةمتعدد،مناختيارأسئلة)مثلاأسئلتهابهتصاغالذي

وغيرها(.،مقاليةأدشلة،مزاوجةأسئلةوخطأ،صحيح

يأعمدقه،معرفةالاختبارمناسبةمدىعلىللحكمويلزم

مناستخدمالذيالغرضفىنتائجهعلىالاعتماددرجة

وخلوهدقتهمستوىأي؟ثباتهدرجةمعرفةتلزمكما،أجله

عليهايحصعلالتيالدرجةتتغيرألايفترضحيثالخطأمن

كماالاختبار.مراتعددعلىبناءالاختبارعليهيلإقمن

أجلمنالاختبارفيالعمليةالناحيةعلىالتعرفيلزم

صلاحيةذلكولمجضمن.مناسبتهمدىعلىالحكم

يستغرقهالذيوالوقتالتكلفةحيثمنعملياالاختبار

نتائجه.تفسيرأوإعدادهأوتطبيقه

وأمرجعيةبمعاييربالمقارنةعادةال!ختبارنتائجوتفسر

يأ،الاختباراتتقنينإلىالناحيةهذهفيويشار.نسبية

وأمقننةالاختبارإعطاءفيهايتمالتىالظروفجعل

الغالبفىالتقنينمنوالغرض.عليهميطقلمنمتساوية

درجاتهتأثروتقليلالاختبارإعطاءظروففيالتحكمهو

الناسبعضويسمىتفسيرها.تعقدأنشأنهامنبعوامل

يسمونكما،مقننةاختباراتالمرحعيةالاختبارات

بالاختباراتو!حد.مقننةغيرالأخرىالاختبارات

وألمجموعةتعطىالتىالاختباراتمنالنوعذلكالمرجعية

يطبقوعندما.المعياريةالمجموعةتسمىالناسمنعينة

بأداءمقارنةعليهالأداءيفسرمجموعةأيةعلىالاختبار

جهوداالمرجعيالاختبارتقنينوسطلب.المعياريةالمجموعة

حتى!راتعدةوالاستخداموالبحثالمراجعةمنمضنية

فيويوجدعليها.الاعتمادنتالثكنعنهتتمخض

تطويرفيمتخصصةمؤسساتالمتحدةالولايات

التصحيحذلكفىبماخدماتهاشتىوتقدمالاختبارات

عليها.المطبقةالمجموعاتأداءكيفيةعنمعلوماتوتوفير

لاالتيالاختباراتفتشملالمرجعيةغيرالاختباراتأما

عليهمطبقمعينينأفرادبأداءمقارنةنتائجهاتفسر

الاختبار.

لقياسالتعليمفىالاختباراتا!عتخدامويكثر

ويمكن.معينةتعلي!يةأغراضوفقالدراسيالتحصيل
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بحسبالتحصيلاختباراتمنأنواعثلاثةبينالتمييز

أحيانا)المسماةا!لعياريةالاختباراتفهناكمنها،الغرض

الاختباراتوهناك،المحكيةالاختباراتوهناك(،المقننة

الغرضيكونالمعياريةالاختباراتففى.التشخيصية

الاختبارعليهه!طبقالذينالأفرادأداءمقارنةهوعادة

عليهاطبقأنسبقمعياريةأومرجعيةمجموعةبأداء

وأالفردأداءينعسبالمحكيةالاختباراتوفىالاختبار.

من08%عنالإجابةمثل:معينمحكوفقالطالب

عنالنظربغضمعينةدرجةعلىالحصولأو،الأسئلة

الاختباراتوفى.الاخرينللأفرادالدرجاتتوزيع

!ثكلةعلىالتعرفعادةالغرضيكونالتشخيصية

التدريسطريقةعنالبح!بهدفالطالبعندتعليمية

معها.للتعاملالمناسبة

الاستعداداختباراتاستخداميكثرالتعليممجالوفي

.متعددةلأغراضالميولواختباراتالذكاءواختبارات

قدرةقياسالاستعداداختبارتطيقخلالمنويحاول

التيالمواقففيمستقبلأأدائهوتوقعالتعلمعلىالفرد

ماالاختباراتهذهمثلومن.معينةذهنيةقدراتتتطلب

الطالباستعدادبمدىللتنبؤالجامعةإلىالدخولقبليطق

منالاختباراتهذهوتقترب.الجامعيةدراستهفىللنجاح

بعكس،يفترضقدراتتقيسأنهافيالذكاءاختبارات

ماأقلالبيئيةبالعواملتأثرهايكونأن،التحصيلاختبارأت

ذكاءقياسإلىتهدففهيالذكاءاختباراتأما.يكون

نسبةالذكاء،انظر:.نموهمنمعينةمرحلةفيالفرد

الذكاء.

قوائماسمأيضاعليهاويطلق،الميولاختباراتأما

منلمجموعةالفردتفضيلمدىعلىللتعرففتطبق،الميول

لغرضوالأشياءوالظروفوالأفكارالختلفةالأنشطة

هذهنتائجعلىوبناء.الغالبفيالمهنيأوالدرالممىالتوجيه

تقدموالتحصيلالاستعداداختباراتونتايمجالاختبارات

وأالدراسيةالبرامجأكثرعنالطالبإلىعادةالنصيحة

واستعداداته.لميولهمناسبةالمهنية

غيرالمجالاتفيالشخصيةاختباراتتطبيقويكثر

يمكنحيثالنفسيةوالعياداتالمستشفياتمثلالتعليمية

عليهاللتعرفالفردشخصيةسماتقياسخلالهامن

معينة.لوظائفالاختبارأوالمشورةتقديمأوالعلاجلغرض

منقوائممنالمقننةالشخصيةاختباراتبعضوتتكون

معروفةلقواعدوفقاإجاباتهاتحليليتمالشخصيةالأسئلة

اختباراتأمثلةومن.النفسيينالاختصاصيينعند

نأالأفرادمنيطلبوفيهالإسقاطيالاختبارالشخصية

وفى.لهمبالنسبةمعينةورسومصورتعنيمايذكروا

فييراهماالفرديصفالمثالسبيلعلىرورشاخاختبار

الماهرالنفسانيويحاولالحبر.بقعتجمعاتمنعدد

وصفهخلالمنالفردشخصيةسماتبعضعلىالتعرف

اختباراتالنفسعلماءويستخدمالحبر.بقعلتجمعات

دراساتتستدعىوافتراضاتنظريةقيودضمنالشخصية

المهاراتتقيصالتعلمعلىالقدرةاختبارات

متعددةمصادرمنالفردتعلمهاالتيالذهنية

هذهتستخدموالمجتف.والمدرسةالمنزلتشمل

التعلم.علىالطالبقدرةلتقويمالاحتبارات

أفضلبطريقةالطالبتعليمعلىالمعلمويساعد

المناسبالتعليمنوعيةإلىالفردوتوجيه

لقدراته.

المدرسيةالتعلمقدرةاختبارات

شفهيتحليل

يلى:فيماالأخرىالكلماتمعتتناسبلاالتىالكلمةماا-

أزرق-دمظلم-جخضرأ-بأحمر-أ

الأدنمثلماترىالعين2-

الخدهـ-لأنفا-دالكلام-جتسمع-بالرأس-أ

كمىتحليل

الأقلامشراءيكلفكمقرشا.52واحدكلقيمةرصاصأقلام3ولداشترى-ا

الثلاثة؟

قرشاد-،9قرشاج-08قرشا-75بقروشأ-01

؟الأرقاممنالمتتاليةالسلسلةهدهفىالمفقودالرقمما2-

8(د)4)خ!(3)ب(1(أ)

الأشكالتحليل

؟الأخرىالصورإلىتنتمىلاالتيالممورةهيما-ا

هبهـجهـد51

يكوند!مثلما5دتكون5-2

هـ!دهجهب!!أ
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شخصيةعلىقاطعادليلايعتبرونهاولا،وأعمقأوسع

الشخمية.انظر:.الفرد

الحديثةالمدارسفيالاختباراتالمشخداموينتشر

حيث.الأغراضمنللعديدالمتحدةالولاياتفىوخاصة

أداءتقويمفيوالتربويينالمعلمينمنكثيرعليهايعتمد

مدىورصد،التعليميةالمؤسسةأداءعلىوالتعرفالطلاب

أغراضفيالاختباراتتستخدمكما.التعليمفىالتقدم

بمزاولةوالمحاسبينوالأطباءالقانونيينمنللمهنيينالترخيص

المهنة.

منالحديثةالاختباراتتوفرهأنيمكنماورغم

العالمفيانتشارهامحدوديةيلاحظأنهإلا،معلومات

فىتطقالتيتلكهيشيوعاال!كترفايلاختبارات.العري

لسنتهمإعادتهمأوالطلابنجاحلتقريرالدراسيالعامآخر

لغرضالفصولفىاختباراتهمالمعلمونويطبق.الدرامحية

أكثرويتسم.الطلابأداءعلىوالتعرفالدرجاتمنح

مابسببعليهاالاعتمادبمحدوديةالاختباراتهذه

لها.المعروفةالعلميةللقواعدتجاوزاتمنإعدادهايصحب

ال!ختبارأداءفىالمهارةتساعدالاختبار.يؤدىكيف

ويقدم.الدرجةتقللأنيمكنالتىالأخطاءتفاديعلى

نأحاول-ا:التاليةالنصائح،الاختباراتفيالخبراء

أداءعلىفالقدرةالاختبار،أداءفيومهارةخبرةتكسب

الدراسةتفيدقد2-.التمرينمعتتطورالاختبارات

لكن،المعلوماتمنكثيرحشدفىالاختبارقبلالمتصلة

أفضلفرصةتعطىالاختبارقبلأياملعدةبتأنالمراجعة

التعليماتفهمامنتأكد3-.مرتفعةدرجةعلىللحصول

حيثالاختبار،أسئلةعنالإجابةفيالبدءقبلجيدا

عدمعنتنجمالتىالفهمسوءأخطاءمنذلكسيقلل

سهلةتراهاالتىالأممئلةعنأجب-4.المطلوبمعرفة

كانتإذا5-.الصعبةالأسئلةإلىثانيةمرةارجعثمأولآ،

فأجبالخاطئةالإجاباتعلىتعاقبلاالاختبارتعليمات

نأفعليكذلكعكسالأمركانإذاأما.الأسئلةجميععن

فىالذكيالتخمينإن6-.إجابةكلفىجيداتدقق

يفيدمتعددمنالاختيارنوعمنأسئلةعلىالإجابةاختيار

.للاختباراتأدائكتحسينفيكثيرا

فىأخذهايجبأمورهناكالاختبار.درجاتتفسير

السؤاليعكس-ا:وهيالاختبارلدرجةبالنسبةألاعتبار

معلوماتهأومهاراتهاوالشخصسلوكمنعينةالغالبفي

كلفىنتيجتهتعميميصحلافإنهولذاواحد،موقففى

بأداءشخصأداءمقارنةتتمعندما2-.والحالاتالمواقف

مثلتعطىربمامعيارياختباردرجاتخلالمنالاخرين

أدواالذينالناسكانإذامفيدةمعلوماتالمقارنةهذه

ينبغىولذا.المهمةالصفاتبعضفيمتماثلينالاختبار

سماتالاختبارنتائجتفسيرعندالاعتبارفىالأخذ

كلدرجاتتعد3-.المقارنةضوئهافييتمالتيالمجموعة

نظرياتوتفترضدقيقا.قياساوليست،اختبارتقديرية

ينبغيولذا.درجةكلفىقياسخطأوجودالقياس

ينبغىكماأقل،قياسأخطاءذاتاختباراتأستخدام

عنأفضلتقديرلإعطاءاختبارأومعيارمنأكثراستخدام

الفرد.

الإجاباتذاتالاختباراتأنالمربينمنكثيرويعتقد

فىمتخصصةمعلوماتلديهالذيالطالبتعاقبالمتعددة

بعضفىأخطاءيرىربماالطالبهذاومثل.المعرفة

نإالنقادبعضويقول.صحيحةالعادةفيتعدالإجابات

والاستعدادالذكاءاختباراتوخاصةالاختباراتمنكثيرا

لمربماالمجموعاتفهذه،والأقلياتالمعوقينضدتفرقةبها

المستخدمةوالمفاهيمالمصطلحاتأوالكلماتبعضتألف

فرصاالمجموعاتهذهتعطىولكى.الاختباراتفي

التأثيراتمنخاليةاختباراتإعدادالمربونحاول،متساوية

ورموزوأشمكالونماذجصورمنغالباتتكون،الثقافية

المصطلحاتأوالكلماتاستخدأمالإمكانقدرمتفادية

بالثقافة.تتأثرأنهايعتقدالتيوالمفاهيم

الاختبار.انظر:.الاسدهداداختبار

.الاختبار:انظر.لتحصيلااختبار

الذكاء.نسبةالاختباربمانظر:الذكاء.اختيار

)طرقالعقليةالأمراضان!:رورشاخ.اختبار

علم،النفسالإلسقاطية(بم)الاختباراتالشخصية(بمالعلاج

المحهجي(.)التقويم

عنكيميائىعنصرعدىدلتعرفطريقةاللهبا!ختبار

فوقيوضععندمامنهينبعثالذيالضوءلونطريق

بغمسالعناصرلمعظمالاختبارهذاإجراءيمكن.اللهب

علىيكونالعنصرلهذامركبفيالبلاتينمنسلك

اللهبفوقالسلكيوضعثم.محلولأومسحوقشكل

.بنزنموقدانظر:.بنزنموقدعلى

،المثالسبيلفعلى.اللونثابتلهبادائماالعنصريبعث

ضاربأخضرلونااللهبتعطيالباريوممركباتأننجد

البرتقالى.إلىضاربأحمرالكالسيومولهب.الصفرةإلى

أحمرالليثيومولهبزمرديا.أخضرلوناالنحاسويبعث

لهئاالسترونتيومويبعثأصفر.الصوديومولهب.قان

بنفسجى.البوتاسيوملهبولونقرمزيا

.المعدن:أيضاانظر
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مختبرروبوتدراسيةغرفةفيحاسوبمطبخجهاز

وأ،المدارسفيالتلاميذيعينالاحروبعضها،الممزليالعملحجمتقليلفىبعضهايساعدناحيت،بهجةأكثروتحعلهاحياتناتسه!الاختراعات

.المهماتمختلصأداءديالعماليساعد

ختراعلاا

جديد.منتجأوجديدةعمليةأوأداةابتكارالا!حثراع

منومكنتناالبيئةعلىهائلةسيطرةألاختراعاتمنحتناوقد

لمفلوقبل.ذيمنوأسعدوأسهلأفضلحياةنحياأن

واليابسة.المناخظروفرهنلبقيناالاختراعمننتمكن

بني،وفضلهتعالىاللهبمشيئة،الاختراعاتمكنتولقد

مخاطرمنالرغمعلىالبقاءفيالاصمتمرارمنالإنسان

.متمدنمجتمعتطويرمنتمكنثمومن،البيئة

عيشطريقة،التاريخعبر،الاختراعاتغيرتلقد

المكاناختيارعلىفشيئاشيئاساعدتهمأنهاكما،الناس

كما.عملهيستطعونالذيالعملونوعفيهيعيشونالذي

وكيف،ويلبسونيأكلونمااختيارفيأيضاساعدتهم

منآلافعدةمنذالناسعاشفلقد.ويرتاحونيلعبون

وكانوا،البريةالنباتاتوجمعالحيواناتصيدعلىالسنين

.الطعامعنبحثاآخرإلىمكانمنالتنقلإلىيضطرون

نأأكتضفواالميلاد،قبلالتاسعالألفبدايةوعند

ودلهم.الماشيةيربواوأنياكلونمايزرعواأنبمقدورهم

إلىمضطرينيعودوالمأنهمعلىالزراعةفيالتوسع

فيألاستيطانلمامكانهمأنوعلى،القوتعنبحثاالتجول

الثامنالقرنفيالصناعيةالثورةجاءتثم.للزراعةالقرى

والنسيجالغزلآلاتاختراعمنرافقهاوما،الميلاديعشر

اخرتغييراالخترعاتهذهأحدثتوقد.البخاريوالمحرك

فيليعملواالمدنإلىأفواجافاندفعوا،الناسحياةفىواسعا

هذهنعرفهاالتيالعصريةالحياةفإنهذا،وعلى.المصانع

الاولى.بالدرجةالاختراعاتبسببوجدتالأيام

،متصلانولكنهماالاكتشافعنالاختراعيختلف

شيءفاكتشافبعيد.حدإلىبالاخرأحدهماويرتبط

واالشيءذلكيشاهدحينيحصلإنماالطبيعةفىموجود

أبتكارفهو،الاختراعأما.مرةلأولعليهالتعرفشمحين

اكتشفمثلا:فنقولقبل.منموجودايكنلمماشيء

النار،لإشعالالثقابعوداخترعلكنهالنار،الإنسان

إعمالهمامعبالمهارةالمعرفةاتحادهوالاختراعفإنوبالتالي

.والمشاهداتالاكتشافاتمختلففيمعا

العشرينالقرنبدايةقبلالخترعاتمعظمكانت

علىمنهه!كليعملمنفردينمخترعينإبداعمنالميلادي

وأحرفيينإماالخترعينهؤلاءمنالعديدكانوقد.حدة

لكن،التعليممنضئيلقدرإلالديهمليسميكانيكيين

المهندسينمنفرقتنتجهاالأيامهذهالخترعاتمعظم

واحدعملكفريقالختبراتفيمعايعملونالذينوالعلماء

.الاختراعنحوجهودهتوجه

عبرجمعهاالتيا!لعرفةمعينمنالخترعونينهل

الاخرونوالخترعونوالمراقبون)المفكرون(الفلاسفةالقرون

مااختراعإلىالحاجةالخترعيرىماوكثيرأوالعلماء.
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وعلى.لإنجازهالت!ضولوجيةوالمهاراتالموادتعوزهولكن

تصاميمعدةدافينشىليوناردوأنتجفقدالمثالسبيل

.عصرهفيإنجازهاألداممكنايكنلملاختراعات

،الناسنفعتقدالاختراعاتمعظمأنمنالرغمعلى

نأكما.ضارةظلت،الحربأسلحةمثلبعضها،فإن

مثلافالسيارةواحد.آنفيوضارانافعاظلالاخربعضها

نفسفىولكنها،للتنقلومريحةسريعةوسيلةأعطتنا

الهواء.تلويثفيكثيراأسهمتالوقت

العديدةالمشاكلإحدىإلاليحه!الهواءتلوثأنالواقع

المدنمنكبيرةأعدادفثمة.الأيامهذهالناسيواجههاالتي

اليومالعالمسكاننصفمنأكثروإن،بالسكانمكتظة

القلبمرضويقضى.يأكلونمماالكفايةلديهمليس

!شويا.الناسمنتحصىلاملالينعلىالأمراضمنوغيره

نأالناسعلىفإنوعيرها،المشكلاتهذهحلأجلومن

.الاختراععلىقدرتهمعلى،اللهعلىمتوكلينيعولوا،

الناسيخترعلعاذا

فييأملفبعضهم.عديدةلأممبابالناسيخترع

لإشباعاخرونويخترع،مخترعاتهممنالمالكعسب

ظلفقد،ذلكومع.الإبداعنحوحوافزهمفضولهأو

ويمكن.الناسحاجاتسدهوللاختراعالاعظماالحافز

الحاجات-أ:مجموعاتثلاثإلىالحاجاتهذهتقسيم

الحاجات3-العسكريةالحاجات2.الاقتصمادية

فيماحاجةاختراعأييشبعأنويجب.الاجتماعية

تتجاهله.سو!الناسفإنوإلا،المجموعاتهذهإحدى

مرحلةتدخللمالاختراعاتمنكبيرةأعدادوهناك

حاجة.بأيالوفاءعنعجزتلأنهاأبداالا!شعمال

الاقتصاديةالحاجةأفضتلقد.الاقتصاديةالحماجمات

الاختراعاتهذهتشملولا.الاختراعاتمعظمإلى

وفىالزراعةفيالمستعملةوالآلاتالأدواتمنالالاف

أنواعاكذلكتشملب!!،فحعسبالصناعةوفيالعمل

.والمنتجاتالعملياتمنعديدة

منلمزيدحاجةيوجدالناجحالاقتصاديوالاختراع

التيال!ختراعاتمنالفيضذلكعلىوالمثالالاحتراعات

القرنفىالبريطانيةالمنسوجاتصناعةفيثورةأحدثت

.الميلاديعشرالثامن

الإنجليزيصابالساعاتاخترعأم733عامفي

مكنتولقد.الطائرةالوشيعةسميتنسيجآلةكايجون

تفوقبسرعةالقماشإنتاجمنالنساج!تالطائرةالوشيعة

الذيالأمر،بالخيوطالغزالونبهايمدهمالتيالسرعةكثيرا

وأالغزالينمنالمزيدعنالبحثإلىالنسيجصانعيدفع

.الغزلعمليةفىالإسراع

عشرالثامنالقرنمنوالسبعينياتالستينياتفى

هارجريفز،جيمس:همإنجليزمخترعينأنئثلاثةالميلادي

منسلسلةكرومبتونوصمويل،آركرايتريتشاردوالسير

أكبر.بسرعةالخيوطغزلمنالعمالمكنقالاختراعات

مماأكثربكمياتالنسيجلصانعيالخيوطفجأةفتوافرت

ثم.القماشلصناعةنسيجوآلاتنساجينمنلديهم

منالثمانينياتأواسطفيآخرإنجليزيمخترعتوصل

إلىكارترايتإدموندهوالميلاديعشرالثامنالقرن

تنسجالالةهذهوكانتالبخار.بقوةيدارنولاختراع

منالنساجينمكنالذيالحدإلىفائقةبسرعةالقماش

الاتتغزلهاالتيالخيوطمنالكبيرةالكمياتمجاراة

.الغزل

صانعيوالنسيجللغزلالجديدةالالاتمكنتلقد

القطنىالقماشمنكبيرةكمياتإنتاجمنالمنسوجات

بأسعارالقماشبيعمنتمكنوا،لذلكونتيجة.أقلىبتكاليف

وبالتالي،.لهواسعاجديداسوقاأنشأالذيالامر،مخفضة

،جديدةمشكلةأنشأمما،الخامالقطنعلىالطلبازداد

نأقبلمننزعهامنلابدلذورعلىيحتويالخامفالقطن

ينزعونالعمالوكان.الغزلآلاتفياستعمالهممكنايغدو

بمقدورهايكنلمبطئةعمليةوهي،لأيديهمالبذورهذه

،أم397عاموفى.القطنعلىالطلبحجممجاراة

محلاجصناعةمنويتنيإلىالأمريكيالخترعتمكن

القطنمنالبذورنزعالآلةهذهبوسعوكان،القطن

لقد.بأيديهميعملونعاملاخمسينسرعةتعادلبسرعة

الغزلالاتبمتطلباتالوفاءمنالقطنمحلاجمكن

القطهن.مادةمنوالنسيج

والأخطارالحربظلتلقد.العسكريةالحاجات

فيالتيفالأمة.الدوأمعلىالاختراعإلىتحفزلهاالمنذرة

علىوعلماءهاومهندسيهامخترعيهاتشجعحربحمالة

أعدائها.لدىمماتدميراأكثرت!صنجديدةأسلحةإيجاد

منافعلهاكانعديدةاختراعاتإلىأيضاالحربأدتكما

السلم.وقتوافرة

(ام459-1)939الثانيةالعالميةالحربأكدت

.أخرىحربأيةمنأكثروالاختراعالعلميالبحثأهمية

فيعرفمماتدميراأكثرأسلحةالحربهذهأنتجتوقد

القنبلةمثل،الأوقاتمنوقتأيفيأخرىحروبأي

الحربهذهنتيجةبرزت،ذلكمنالرغموعلى.الذرية

فالطاقة.كبيرةبصورةالناسأفادتعديدةمخترعات

تمد،الذريةالقنبلةفيمرةلأولاستعملتالتى،الذرية

الحربهذهحفزتوقد.المحركةبالقوةالانالصناعة

الأيامهذهمهمادورايؤدياختراعوهوالرادار،اختراع

الطقس.بأحوالالتكهنوفيالتجاريالطيرانفي
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إلىالمجتمعاتحاجاتأدت.الاجتماعيةالحاجمات

منالكثيرخففتالتيوالاكتشافاتالاختراعاتآلاف

اللهبمشيئةالإنسانعمرفأطالتالصحةعلىالأخطار

وأكثرأسهلالحياةجعلأيضامنهاالاخروالبعض.تعالى

رأحة.

الأمرأضمقاومةفيالناسالخترعاتمنالعديدساعد

،الأمراضتشخيصمنالأطباءمكنمافمنهاومعالجتها،

لمعالجةجديدةوتقنياتعقاقيراكتشافعلىساعدماومنها

خطواتيحققواأنأبداالعلماءبمقدوريكنفلم.الأمراض

غيرمنالمعديةالأمراضضدالكفاحفىشأنذاتالأمامإلى

الهولنديالبصريةالأدواتصانعاخترعفقد.المركبالمجهر

عاموفى.أم095عامالمرلمجطالمجهرجانسنزأكريس

تحتالمحقنةبرافازشارلالفرنسسالطبيباخترعأم853

تحتبسهولةالأدويةإدخالمنالأطباءتمكنالتىالجلدية

الأمريكيانالطيبانطور،العشرينالقرنأواسطوفيالجلد.

منعفيتساعدلقاحاتسابينبروسوألبرتسالكجوناس

.الأطفالبشللالإصابة

راحةوأكثرأسهلالحياةتجعلالتيالخترعاتتشمل

فالمكنسةمنازلنا.فىالمتوفرةوالمنجزاتالأجهزةمنالعديد

هيمخترعينبضعةأختراعهابراءةنالالتيالكهربائية

حجممنتقللالتىالأدواتمنكبيرعددبينواحدة

تنظيمالمجمدةالتجاريةالأطعمةوجعلت.المنزليةالأعباء

الخترعطوروقد.أسهلمهمةالغذائيةالوجباتوإعداد

بالتجميدالأغذيةحفظعمليةبيردزآيكليرنسالأمريكي

.القرنهذامنالعشرينياتفيالسريع

الاختراععملية

الأدواتأيسرمنالنافعةالخترعاتملايينالناسأنتج

تعقيدا،العصريةالالاتأكثرإلىالتاريخقبلماعصورفي

تسميتهيمكنعمانشأتالخترعاتهذهجميعأنإلا

الخترعيدرك،الاختراععمليةوفى.الابتكاريةالعملية

بينيجمعثم.معيناختراعإلىالحاجةبدءذيبادئ

نافع.اختراعلابتكارالمناسبةالموادمستعملاوالمهارةالمعرفة

منالعشرينالقرنحتىالخترعاتمعظمظلتوقد

،حدةعلىكل،يعملونكانواأفرادمخترعينإنتاج

الشخصية.ومهاراتهممعرفتهمعلىواسمعبشكلمعتمدين

نطاقعلى،الأيامهذهالمنفردالخترعمحلحلولكن

فيمعايعملونالذيالفنيينالعلماءمنمجموعات،واسع

العلمية.للبحوثجامعيةأوصناعيةأوحكوميةمختبرات

علىالعملمنبدلأبقدراتهمالمشتركالإسهامخلالومن

منوغيرهموالمهندسينالكيميائيينهؤلاءفإنانفراد،

نافعة.مخترعاتابتكارفرصمنيزيدونالاختصاصيين

فالحاجةبمالاختراعأمالحاجة:يقولقديممثلهناك

وجدت،طويلةمسافاتعبرالسريعةالاتصالاتإلىمثلا

طويل.بوقتوالهاتفوالبرقوالمبرقةالراديواختراعقبل

منأوالزكاممنالشافىالعلاجإلىنفتقرنزاللاأنناكما

يبتكرأنيمكنهلاالخترعأنكير.أخرىعديدةأمراض

نأفلابد.إليهحاجةفيالناسأنإدراكبمجرداختراعا

عواملثلاثة،تقدمماعلىعلاوةالناجحللمخترعتتوفر

الفنية2-القدرةالمعرفة-أ:الاختراعلإنجازمهمة

الإبداعية.البصيرة3-

يتوفرأنلابدما،اختراعابتكارأجلمن.المعرفة

فالقوس.الاختراعهذاعمللكيفيةعمليفهمللمخترع

نأولابد،الخترعاتوأهمأقدممنيعدانوالسهم

كانالتاريخقبلماعصورفياخترعهماالذيالشخص

وعليهقوسا.ليصبحثنيهيمكنالشجرةغصنأنيعرف

الوراءإلىشدإذاالسهمإطلاقإمكانيةيفهمأنكذلك

الغصن.طرفيمنكلإلىمربوطاخيطا

والعدةوالأجزاءالموادالفنيةالقدرةتعنى.الفنيةالقدرة

ولقدما.اختراعاليبتكرالخترعلدىتوافرهايجبالتى

لكن،ألاختراعمفاهيمالتاريخمدىعلىللمخترعينكان

عنمفاهيمهملتحويلالفنيةالقدرةتعوزهمكانت

الخترعينمنكثيرأرادفمثلا.محسوسواقعإلىالاختراع

افتقروالكنهمبكثير،العشرينالقرنبدأيةقبلتطيرآلةبناء

تطير،التهملجعليكفىالقدرةعاليأساسيمحركإلى

يتمولمعمليا.يكونكيالحجمصغيرذلكمعويظل

القرنأواخرإلاالبنزينمحرك،المحركهذاإلىالوصول

الأمريكيينالخترعينالمحركتطويرساعدحينعشرالتاسع

الأولىالطائرةبناءعلىرأيتوويلبرأورفيلالأخوين

.أم309عامالناجحة

الخترعالإبداعيةالبصيرةتساعدالإبداعة.البصيرة

التقنيةوقدرتهمعرفتهتدمجالتىالفكرةإلىالوصولعلى

يدرك،المحاولاتمعظموفي.اختراععنيتفتقنحوعلى

وقدوالخطأ.التجربةمنطويلةمدةبعدالفكرةهذهالخترع

أحيانا.المصادفةبمحضللمخترعالفكرةهذهتتكشف

حينايصيبنهجاببساطةتعنيلاوالخطأالمحاولةإن

المعضلةيحددأنالخترععلىتحعينأنهذلكحينا.ويخطئ

وأتصاميمباستعمالبصبرتجاربهيجريأنعليهثم،بدقة

فمثلا،للمعضلةالحلعلىبينهامنيعثرحتىمختلفةمواد

إلىبحاجةأنهمايعرفانرايتالأخوانالخترعانكان

علىيساعدأنشأنهمنخاصوجهعلىمشكلةأجنحة

جربولقدالهواء،فىيبقيهاوأنالأرضمنالطائرةرفع

أتاحالذيالشكليجداأنقبلعديدةأشكالأالاخوان

.الطائرةلرفعكافيةقدرة
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الفموء.الناسأعطتالتيالاختراعات

التيالأدواتحلالمنالابتكارعلىالحشريةالقدرةعلىالدلالةيمك!

علىالسنننآلال!الماساعتمدفقد.الصناعىالضوءلإنتاحتطويرهاتم

،الميلاديعحتمرالتاسعالقردوحلال.الشمعةوضوءالزيتمصباح

الضوءلإلتاحأسرافي()االكيروسينومصابيحمصابئالغاراخترعت

شبهلصورةتعتمدا!ساعيةاالأقطارفإد،الأيامهذهفىأما.الصناعي

.!وتمشوالمصالئالملوريةالنيودومصاليحالمتوهحةالمصاليحعلىكلية

الفضاءتجعلالقدرةالعاليةالمصابيحسمجموعاتالأسفل!يالصور

اجلا.اجيسبول()االقاعدةكرةللعبيكفيبماساطعا

جمم

البرافينمصباخ

!!

!جم!

الزيتمصباح

الغازمصباح

ع!

!

متوهجمصباح

فلوريضوءالنيونضوء

)البيسبول(.القاعدةكرةللعبهمدرحاملعبايحيراصطخاعىضوء

!ل!ل!
ضت
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غيرالتجاربمنسنواتبعد،مصادفةالخترعيعثرقد

.الاختراعإلىتؤديالتيالهاديةالفكرةعلى،الناجحة

خمصرمدةجودييرتشارلزالأمريكيالخترعحاولفقد

يريدكاننافعا.منتجاالمطاطلجعلطريقةيجدأنسنوات

يصبحولاالمرتفعةالحرارةدرجاتعندينصهرلامطاطا

أجرىفقدلذا،.المنخفضةالحرأرةدرجاتفىصلباقصفا

الاسموهو،المطاطيالصمغعلىمعالجاتعدةجوديير

ينجح.لممنهاأيالكنالمطاطعلىأطلقهالذي

كانام،983عاممنالشتاءليالىإحدىفي

يدهفىيحملوكان،المنزلفيأخيهمعيتكلمجوديير

المصادفةوبمحضكبريتا،عليهارشالمطاطمنقطعة

بهفإذا.بالحرارةمتوهجموقدعلىالمطاطقطعةأسقط

قدهيفإذاالمطاطقطعةتنصهرأنمنفبدلأيفاجأ،

قطعةأنوجدوقدصغيرا.قرصئهالتصبحتفلطحت

وعاليةللانثناءقابلةتزاللاالموقد،عنرفعهابعد،المطاط

طوالالبابعضادةعلىالقرصجودييرعلقثم.المقاومة

القرصكان،التالىالصباحوفى.الباردالشتاءفيالليل

جودييريكونوهكذا،المطاطيةبخاصيتهمحتفظايزاللا

تسخينعمليةأي،الفلكنةالمصادفةبمحض،اخترعقد

المرونة:خواصلإكسابهبالكبريتالمعالجالمطاط

معا.والمقاومةوالصلابة

مصادفةالخترعاتفيهاجاءتالتيالحالاتجميعفي

عاليةدرجةعلىاختصاصيينكانواالخترعينفإنتقريبا،

لمدةاختراعهمفىالعمليواصلونكانوافقد.التمرسمن

لدىكانلقد.معضلاتهإلىمنتبهينكانواكماطويلة

قدالمصادفةأنعرفهماوالتجربةالبارعالتفكيرمنجوديير

معضلته.لهحلتالتيالهاديةالفكرةمنحته

البحوثمختبرات

جمئمنفردمخترعأيلدىيتوافرأنيمكنلا

فإن،بحوثمختبرلفريقالمتوافرةوالتقنيةالعلميةالمعارف

منكثيرايزيدأنشأنهمنفإن،المعرفةمنالقدرهذاتيسر

عنوفضلا.الاختراععلىالفريقفيعضوكلقدرة

تجهيزاتللمخترعينتتيحالبحوثمختبراتفإن،ذلك

بوصفهمالناسمنالقليلإلاشرائهاعلىيقدرلامعقدة

.اأفراد

الأجهزةأهممنواحدالترانزستورجهازإن

علىمثالوهو،زمانأيفىاختراعهاتمالتىالإلكترونية

أواخرففي.البحوثمختبراتبهاتعملالتيالكيفية

للهاتف،بلمجموعةكانتالعشرينالقرنمنالثلاثينيات

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالهواتفمعظمتشغلالتي

طلبتفقدولهذا،.الهواتفاستعمالفيزيادةتتوقع

مختبرات!يوالمهندسينالعلماءجهودتتضافر.البحوثمختبرات

وأالحكوماتإماالختبراتهذهوترعى.الخترعاتلإنشا!البحوث

.الحاصالصناعيالقطهاعأوالحامعات

مختبراتوهيمعها،المرتبطةالبحوثهيئةمنالمجموعة

الزيادةمعضلةبهاتعالجطريقةعنتبحثأنبل،هواتف

فيوالمهندسينالعلماءإلىالمهمةهذهإسنادوتم.المتوقعة

هؤلاءفقرر.نيوجيرسيبولايةهلمريفيبلمختبرات

تحسنأنشأنهامنأداةابتكارفىيكمنالمعضلةحلبأن

ساعدتوقد.الهاتفدوائروقطعوصلتحهيزاتعمل

يمكنالتيالاتصالاتعددفيالتحكمفيالتجهيزاتهذه

واحد.وقتفىإجراؤها

فتحتجهيزاتمنحاسماجزءاالثرميونيالصمامكان

العاملونقررلهذا،الوقتذلكفيالهاتفدوائروإغلاق

هذامنكفاءةأكثرأداةابتكاريحاولواأنبلمختبراتفي

الرياضيةالمعادلاتيعرفونبلشركةعلماءوكان.الصمام

شركةمهندسوأدركوقد،بالمعضلةالمتعلقةالفيزياءومبادئ

المطلوبة.الأداةلصنعاستعمالهايمكنالتيالموادنوعيةبل

هؤلاءاخترع،معارفمنلديهمماتجميعخلالومن

هوالذيالترانزستورأم479عامفيالاختصاصيون

بالعمليبدأكذلكوهو،الصماممنوأمقوأصغرأخف

قدرةإلىعملهأثناءويحتاجفيها،يدارالتىاللحظةفي

.الصماميتطلبهممابكثيرأقلكهربائية

كا



اعخترلاا632

الاختراعاتتاريخ

الخترعاتأوائلظهرتلقد.التاريخقبلماعصور

منيقربمامنذامتدالذيالقديمالحجريالعصرخلال

..مق0008عامحواليوحتىالميلادقبلسنةمليوني

يصنعوأأنلوسعهمأنالعصرذلكفيالناساكتشفوقد

العظامتشظيةخلالمنأخرىومعداتوأزاميلفؤومئا

رقائقإلىوتحويلهاوالحجارةوالعاجوالقرونوالصوان

والسهمالقوساخترعواأنهم!كما،المرغوببالشكل

البدائيينالنالرأولئكالاسلحةهذهلمساعدتولقد.والرمح

فعالية.أكثربطريقةلهمقوئاالبريةالحيواناتاصطادفي

نأالحجريالعصرفيالناساكتشففقد،وكذلك

بخامالصوانقدحخلالمنالناريشعلواأنبوسعهم

.المعدن

تعلمواقدالناسكان،الحجريالعصرأواخربحلول

والمنجلالمعزقةاخترعوأفقد،المحاصيليزرعونكيف

فيوللمساعدةأجود،محاصيللزراعةأخرىومعدات

يعودوالمالناسأنعلىالزراعةتطويردلوقدحصادها.

قوتهمعنبحثاآخرإلىم!!انمنالانتقالإلىمضطرين

التيالقرىفىيستوطنونالبدائيونالمزارعونأخذحيث

.المدنلأولياتسلفابعدفيماأصبحت

يصطادونالتاريخقبلماعصورفيالناسكان

المزارعينأنغير.لباساجلودهاويستعملونالحيوانات

للباسهم،أخرمصدرإلىبحاجةذلكبعدصارواالبدائيين

تضاءلقدطعامالاستخدامهاالحيواناتصيدلأننظرا

أجلومن.المنسوجاتالناساخترعفقدولهذا،.عندهم

منخيوطلإنتاجالغزلأدواتاختراعتمالمنسوجاتصنع

.الميلاديعشرالثانىالقردلياصيرا!ياحزعتالملغنط!يشةالبوصلة

عشرالسادسالقرددىالم!ضشفونتم!سالوصلاتأ!:لاستعما

.البعيدةالبلادإلىيسلكونهاكانوااقيالطرقتعييرم!الميلادي

ينعمئالخيوطنولاخترعكما،والنباتالحيوانألياف

قماشا.

الموادمنأشياءصناعةالناساستطاعمتىيعلمأحدلا

العصرفىالناسأنالعلماءويعتقد.مرةلأولالفلزية

تلكيطرقونكانوا(الحديثالحجري)العصرالنيوليتي

والفضةوالذهبالنحاسلفلزاتالمعدنيةالخامات

0053عاممنذالناستعلموقدحليا.منهاويشكلون

ثموالنحاسالقصديرفلزيصهرالمم!شمنأنه..مق

منوأمتنأقوىفلزيةمادةوهوالبرونز،لإنتاجمعامزجهما

أكثرأحدوهى،العجلةأما.بمفردهالعنصرينمنكل

0053عامحوالىللوجودظهرتفقد،أهميةالخترعات

علىأثقالهميحملوناختراعهاقبلالناسوكان.،.مق

كانواأنهمكما،ثقيلةمزالجعلىيجرونهاأوظهورهم

منالناسمكنتبدورهاالتيالصغيرةالعرباتيستعملون

الهامةالاختراعات

التاريخفي

حوا.لىالصوادأدوات

تؤيا.

م531!اطدح

تقريئا.

.الأخيرةالستما!لةالسنواتليتطويرهاتمقدأهميةالمحترعاتأكترم!العديدلكىالعصور،أقدممنديخترعودالاسكان

والصناعةوالاتصالاتالزراعةيشملوهدا،الحصارةحوا!م!جابكلفىتورةالخترعاتهدهأحدتتلقد

الرئيسية.المحترعاتبعضتليهاالتيوالصفحاتالصفحةهدهعلىالرسوماتلصور.والحر!والمقلوالعلوم

العحلة..ء3

تقريئا.مقسمة

ال!عة!

!ءلمتحرا!رلحرا

تقريا.م0441

ا!ركصالمح!ر

تؤيا.أم056

القردتادرهـأرحعيدسر

الميلادظ!الكالت

مزمولزا

.أم3!ه

(!المقرا)اخلكو!ا

.م8061

الححاريالمحرك

مأ-976أ096



مماأضخمأحمالنقلومنأكثر،بسهولةالبضائعتحريك

مضى.وقتأيفيعرفوه

الأولىالحضاراتتطورتلقد.الأولىالحضارات

أوديةفيوذلك.مق031و.0035عامىبينفيما

بينمابلادفىوالفراتدجلةنهريبينفيماالأنهار،

هذهتةسعستوقدبمصر.النيلنهرواديوفى،النهرين

الأولىالحضاراتنشأةوترجع.الزراعةعلىالحضارات

الأنهاركانتإذ،الأرضخصوبةإلىالأنهارأوديةفي

الخصيبةالتربةمنكبيرةكمياتمعهامرسبةسنوياتفيض

القنواتأنظمةالأوديةهذهسكاناخترعلقد.الأوديةفي

أثضاءالماءجرياناتجاهفيللتحكموالحفروالخنادق

فيالأنظمةهذهخلالمنتحكموأأنهمكما،الفيضانات

الأنهار.مجاريإلىوإعادتهاالفيضانمياهصرفعملية

فىالممعنةالحضاراتلتلكأهميةالأكثرالاختراعلعل

فىعاشواالذين،السومريونطورفقد.الكتابةهوالقدم

للكتابة.نظامأولالنهرينبينمابلادمنالجنوبيالجزء

حواليالنظامهذااخترعواالسومر!نأنالمؤرخونويعتقد

غيرالناسالكتابةاختراعجعلوقد..مق0035عام

فقدكلها.المعارففيالذاكرةاستخدامإلىمضطرين

كىوالمعلوماتالمفاهيميدونواأنبوسعهمصار

منمرةلأولتمكنواوكذلك.لاحقوقتفييستعملوها

منوذلك،طويلةمسافاتعبرببعضبعضهمالاتصال

علىوعلاوةآخر،إلىمكانمنيكتبونهمانقلخلال

للأجيالوالمعارفالمفاهيمحفظتقدالكتابةفإن،ذلك

المقبلة.

فيمزدهرةحضارةقامتلقد.القديمةالونانبلاد

وجهعلىالميلادقبلالسادسالقرنبحلولاليونانبلاد

فيمآثرهمالقدماءالإغريقعنعرفماوأفضل.التقريب

العديدكذلكأنتجواأنهمغير،والعلوموالفلمسفةالفنون

1حوكاحلضلم
ا/!+-!أ

!ح!جم!ح!آا

!!ك!إظ-غيم-جضج!+-طئما!

حونمليتالمعر

العحاريةالميسةدشلاا

سلم

723اعخترلاا

التيالصناعيةالثورةفىمهمادوراأدىالبخاريواطجيمسمحرك

رخيصامصدراألمحركوفر.الميلاديعشرالثاصالقرنليحدثت

.الالاتلإدارةللطاقةولعالأ

الأكثرالإغريقالخترعينبينمنوكان.الخترعاتمن

وهيرو.وأرخميدسستيسيبيوس،أهمية

فيالميلادقبلالثالثالقرنفىستيسيبيوسعاش

للتعليممركزاانذاككانتوقدبمصر،الإسكندرية

مضخةأولستيسيبيوسصنع.الإغريقيةوالثقافةالإغريقي

جرىفكلما،كباسبداخلهاأسطوانةمنتتكونكانت

ضغطاذلكأحدثأسفلوإلىأعلىإلىالكباستحريك

الماء.ضخفياستعمالهيمكن

فىالميلاد.قبلالثالثالقرنفيأرخميدسعاش

أنهومع.صقليةفيتقعإغريقيةمدينةوهى،سيراقوسة

المج!حء
العداءتعلي!

م59719081

-!ئم!

في

غ!آغ!تملمفي!لاأ

لأ!و،أ!-7!--أا!"ى

ثكا!؟ححشئرفي

الححاريةالقاطهـة

،\أ!فيلمتمبر(/آآحمبم!!صأ

اأ؟!هزآأأ

/-\\لاثق

/صئرك!لح!*،!لم

ثأيم!شبمهح!--

صلحصكرسحؤ-!

ص!غ

الطحيةالسماعة

مأ618)المسماع(

لصوفيااضصويرا

م6281

صدةلحاا

م1381

لعار،يدقىا

م7381

(!التلعرا)قةلمرا
الأمادا!ثقا

م4481

كأالهوئما!طالي

الحياطةآلة



اعخترلاا832

تطصهأعلاهوالصورة.التاريحفىالمحترعينأشهريعدأديسونتوماس

اخترعهالدياغولوغرا!()اكيا!منبدائيةسسحةإلىيستمعوهو

.أم877عام

العديدأنتجفإنه،المهمةالرياضيةباكتشافاتهشهرةالأكثر

جرىالذيأرخيميدسشادوفكانوقد.الخترعاتمن

آخرمستوىإلىمنخفضمستوىمنالماءلرفعتصميمه

شمادوفاستعملوقدذيوعا.مخترعاتهأكثر،منهأعلى

هذهوكانت.النيلواديفيالقديمةمصرفىأرخيميدس

أسطوانةدأخلىبإحكاممثبتشادوفمنتتألفالأداة

داخلالاداةمنالأدنىالطرففيوضع!.الطرفينمفتوحة

متصلبمقبضالعلويألاداةطرفيزودبينماالماء

منأعلىإلىالماءيرتفعالمقبضتدويروعند،بالشادوف

.العلويالطرفمنليخرجالشادوفأسنانخلال

فىالميلاديالأولالقرنخلالعالقفقدهيرو،أما

اللولبي.المكبسأهميةمخترعاتهأكثرومن.اللإسكندرية

الأماردسس

م9481

الائكاححلكا

لأمارا!صسد

م5381

الهات!

م6781

الحلديةتالحقمة

(!لثودوعراا)كي!ا

لصئالعنبمنالعصارةلاستخراجأداةاللولبىوالمكبس

المكابستكنلم.الزيتونمنالزيتولامشخراجالعصائر

يتخلفكانوهكذا،ضئيلضغطسوىتوفرعمراالأقدم

مناللولبيالمكبسويتكون.الثمرةداخلالعصارةمنكثير

وعندالثمار.تعتصرالتيالخشببكتلةمتصلمسننعمود

الزسون،أوالعنبثمارعلىهائلضغطيقعالعمود،إدارة

منكميةيعتصرصاراللواجيهيرو!كبسفإنوبالتالم

عمرا.منهالاقدمالمكبسمنبكثيراكثرالسائل

المهمة.الخترعاتمناحديداالصينأنتجت.الصين

وقتفيأوروباإلىالخترعاتهذهمنالعديدنقلتوقد

العالتمتاريختوجيهفىالخترعاتهذهأسهمتحيثمبكر

فيالموظفلن،تساياخترعأم50عامففي.الغربى

الحزفالصينيوناخترعكما.الورق،الصينيةالحكومة

الصينيالحزفمنالانإلىالباقيةالنماذجوتعود.الصينى

تابغأسرةكانتحينم709حتىم618منالفترةإلى

ناالمعتقدمنفإن،ذلكمنالرغموعلى.الصينتحكم

المسيحميلادقبلالصينيالخزفصناعةبدأواقدالصينيين

البوصلةكذلكالصينيوناخترعوقد.السلامعليه

-69)0سونجأسرةحكمخلالما،وقتفىالمغنطسية

منهمفانتقلتوطوروهاالعربعنهمأخذهاثمأم(.927

أوروبا.إلى

شنغبىالصينيالطاعأخترعام،450حواليفي

منمنفصلةقطغاصنعحيث،المتحركةالمطبعيةالحروف

إلا،الصينيةاللغةفيأبجديحرفلكلالمطبعيةالحروف

المطبعيةالحروفلأنالغربإلىينتقللمهذااختراعهأن

نحوبعدمستقلةبصورةأوروبافياخترعتالمتحركة

الصيني.الاختراعمنعام004

أختراعفيللعربالفضليعود.وا!لسلمونالعرب

المدأفي،صنعمنأولالأند!ىمسلمووكان،المدافعبارود

صفوففىيحاربونكانواالذينالجنودأوروباإلىونقلها

الاحتراقمحرك

م0681حلىالدا

ميتيالدا

أ!أ-إ3-أ

؟بر

أصسحا!الاطحة

الكاتةالآلة

مأ867



.الميلاديعشرالرابعالقرنمنتصففيالأسبانىالجيش

الكبريتيكحمضحضرمنأولحيانبنجابروكان

الكاويةالصودااكتشفمنوأولالشبمنبالتقطجر

أولالعربالكيميائيونأخترعكما.الفضةنتراتواستخرج

آلةالفارابيواخترع.الخبريةالتجاربفىحساسميزان

كثيراشاكربنموسىبنأحمدواخترع.الموسيقيةالقانون

عامنحووالالاتكالألعابالميكانيكيةالخترعاتمن

اختراعفضلفرناسبنلعباسوينعسب،م864هـ،025

الرمالمنالزجاجوصنعالحلقمثلالفلكيةالالاتمنعدد

يونسبنعبدالرحمنسعيدأبواخترعكما.والحجارة

هـ،093عامحواليالساعة()بندولرقاصالمصري

وهوالخروطيالجهازاختراعللبيرونيوينسب،أم...

،ام240هـ،415عامنحوالموادكثافةلتعيينمقياسأقدم

،ام302هـ،006عامحوالطالجزريالرزازابنواخترع

البخارية.للالةالأقربالجدتعدالتيالماءسحبمضخة

الرصدآلاتمنكثيراختراعفضلوالمسلمينللعربويعود

الأوتاروذاتالاعتداليةوالحلقةاللبنةذلكمنالفلكي

الراصد.الدينتقيجميعااخترعهاوقدبالناطقوالمشبهة

هـ،394)تالزرقاليالنقاشإسحاقأبواخترعكما

له.نسبةالزرقالةسميتالإسطرلابتشبهالةام(990

الفضلالكاشيالدينلغياثكانالرياضيةالعلوممجالوفي

.أم793هـ،008عامنحوالعشريةالكسوراختراعفى

والمسلمين.العربعندالعلومانظر:

الوسطىالعصورشسهدت.الأوروبيةالوسطىالعصور

إلىالميلاديالخامسالقرنمناستمرتالتيالأوروبية

طريقةفىهائلةتغييراتالميلاديعشرالسادسالقرن

عنالتغييراتهذهمنالعديدنشأوقدأوروبا.فيالعي!

.والحربوالنقلالزراعةمجالاتفيالخترعات

القرنفيالصلبالحصانطوقأختراعساعدلقد

نأذلك.والنقلالزراعةمنكلتقدمفىالميلاديالتاسع

الديرلحرك

(!لسحا)9الرماما

يودالرا

م5981

!

ئرةلطكاا

م3091

المررجةالطائرة

923اعخترلاا

السماويةالأجرامارتفاعاتلتعيينالمسلموناخترعهالاسطرلاب

الأصليةالجهاتومعرفةالصلواتأوقاتذلكومن،الوقتومعرفة

(.الميلاديالعاشر)القردالقبلةجهةتعيينوممها

علىتنطبقأطقماتلبسكانت،الاختراعهذاقبل،الخيول

يقطعيكادالطقمفإن،بقوةحملهالحصانجرفإذاحلقها.

ثقليحولالصلبالطوقاستعماللكن،نفسهعليه

الطقمباستعمالفإنهوهكذا،الحصانكتفيإلىالحمل

منبكثيرأثقلحملايجرأنالحصانوسعفيصارالجديد

قبل.ذي

فياختراعاتعدةمنالمائيالنقلعمليةاستفادتلقد

الشراعأوالشكلالمثلثالشراعوكان.الوسطىالعصور

!

السييةالأشعةالة

المححدةا!عدية

مأ0291039

الحلاقةموسى

ما109المأمو،

الوقودصاروح

6291السائل

الهواءتكييص

ما!.2

ثلىلتمااسو!حا
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التجارةالأعمالعديدةحدماتالحواسيبتولر.الحواسيب

الأمري!يالمهمدسأعلاهالصورةفيويظهر.وللصاعةولل!صمات

.أم039عاماخترعهالذيالتمانلحاسوبأمام!الفربش

السادسالقرنفيظهروقدالخترعاتهذهأحداللاسديني

شائعةكانتالتيالشكلالمربعةالأشرعةأما.الميلادي

فقطجيدةلصورةتعملفإنهاالوقتذلكفيالاستعمال

المثلثةالأشرعةلكن.السفينةخلفمنالرياحتهبعندما

تبحرعندماالحالتينفيجيدةبصورةتعملصارتالشكل

.الرياحمعتبحروعندماالرياحعكسالسفينة

عنالصينمنأوروداإلىالمعمطيسيةالبوصلةوصلت

ولقد.الميلاديعشرالثانيالقرنخلالالعربطريق

عندماممكناأمراالمضبوطةأجحريةاالملاحةالبوصلةجعلت

يكونلاوعندما،اليابسةرؤيةعنمنأىفيالسفينةتكون

لتحديدبالشمسأوبالنجومالامحتدلالعلىقادراالملاح

اتجاهه.

ريلملواءلصوا

مأ135اليحر

!حتورإسالترا

لطحوا،راادلرا

م5391

شحل!!ا،طمالل!ا!9

الحاهـاخصريرا

م3891

كالكلمحرك

عشرالرابعالقرنفيالكوثلىالقاعدف!ظهرت

بوساطةتوجهالاختراعهذاقبلالسفنوكانت،الميلادي

المجاديفوكانت)مؤخرها(.كوثلهاقربكبيرةمجاديف

كانتماوكثيرا.بالغرضوافيةوغيرمريحةغيرالكبيرة

استعمالفإنذلكعنفضلا.العواصفأثناءتخكسر

السفينةحجميجعلأنفيساعدالتوجيهمجاديف

اليابسة.عنبعيداتقطعهاالتيالمسافةزادتكمامحدودا،

كماحجما،أكبرسفنتوجيهفيالدفةاستعمالوأمكن

ولقد.الهائجةالبحارعبربأمانتبحرأنللسفنأتاحتأنها

الخترعاتمنغيرهمع،ال!صثليالقائمدفةاحتراعساعد

المهمةبالرحلاتالقيامفي،والملاحةالسفنبناءحقليفي

الجديد.العالماكتشافإلىأدتالتي

كانالوسطىالعصورمخترعاتأه!اأحدأنوالواقع

الصين.طريقعنالهندمنأوروباإلىوصلالذيالركاب

المعاركخوضمنالجنودتمكنالسرجإلىالركابوبإضافة

الجنودكانفقد،الركاباختراعقبلأما.الخيلظهورفوت

وباختراع.القتالأعمالبمعظميقومونالذينهمالمشاة

هم،بالفرسانالمسمون،الراكبونالمحاربونصار،الركاب

.أغتالابمعظميقومونالذين

الأوروبيةالنهضةعصربدأ.الأوروبيةالنهضةعصر

عشرالسابعالقرنحتىودامالميلاديعشرالرابعالقرنفي

فيالحضاريةاليقظةمنالفترةهذهخلالوفي.الميلادي

أثناءظهرمماأقلظهرتالتيالخترعاتعددكانأوروبا،

أفرزفقد،ذلكمنالرغموعلى.الأوروبيةالوسطىالعصور

التاريخ-فيأهميةالخترعاتأكثرمناثنينالنهضةعصر

والطاعة.البارود

الأوروبيةالنهضةعصرقبلالبارودالعرباخترعلقد

كذلككانواالذينالأندلسمسلموامشخدمهوقد،بقرون

كانعشر،الثالثالقرنوبحلولالمدا!.صنعمنأول

طبيعةالبارودغيروقدأوروبا.فيقائماالبارودا!شعمال

الحماتةالطائرة

أم131لمات

ا!اعياالقمر

التصوبهـالموريا!ةآيوأحواط!لماا

م7491الأرصيةا

الدفبقالمعالح

مأ671
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الدفاعبوسعهميعدلمالوسطىالقرونففرسان،الحرب

محلحلتالتيوالمدافعالناريةالأسلحةأمامأنفسهمعن

حلفقدلذا،.والرمحوالنشابكالقوسقديمةأسلحة

المشاةوالجنودالمدفعيةسلاحالمعركةفيالفرسانمحل

النارية.بالأسلحةالمسلحون

أخترع،الميلاديعشرالحامسالقرنأواسطفي

هذهفينعرفهاكماالطباعةجوتنبرججوهانسالألماني

عدةمنمعيناختراعابتكارلكيفيةمثالأتعتبروهي،الأيام

والحروفالحبرمنكلالأنذلك.قائمةأختراعات

عصرقبلأخترعتقدكانتوالمكبسوالورقالمتحركة

هذهبينجمعجوتنبرجلكن.طويلبوقتجوتنبرج

مماسعانالخيالطباعةينتجكيإبداعيةبطريقةالخترعات

والمئ.نطاقعلىللاتصالاتالأولىالوسيلةأصبحت

عددأكبرمتناولفيالمعرفةمنقدرأكبرالطباعةوضعت

مضى.وقتأيعنأقلوبتكلفةألصرعبطريقةالناسمن

الديمقراطياتتطويرعلىالطباعةساعدتفقد،وبالتالي

الاطلاعواسعيمواطنينوجودعلىتعتمدالتيالحديثة

الحكومة.فييشاركواكي

عشراسمابعالقرنفىالعقلعصربدأ.العقلعصر

،الفترةهذهوخلالعشر.الثامنالقرنأواخرحتىوظل

العلومساهمتكما،المهمةالخترعاتمنالعديدظهر

وأنتج،الخترعاتابتكارفيمرةلأولملموسةبدرجة

اخترع،المثالسبيلوعلى.معينةمخترعاتالعلماءبعض

لرسمأداةوهوالمحسنالقطاعجاليليوالإيطاليالفيزيائي

إسحقالسيرمثل،آخرونعلماءثمةوكانالزوايا.وقياس

أدتالتيالعلميةالمعارفقدمواقدإنجلترا،مننيوتن

قوانينأدتفقدبعد.فيماأخرىاختراعاتإلىبدورها

(ام)687عامالبرنسبيافينشرهاالتي،لنيوتنالحركة

ومحركاتالنفاثالدفعمحركاتاختراعفيمهمادورا

العشرين.القرنفيتمالذيالصاروخيالدفع

أجهزةعدةمنواحدسوىجاليليوقطاعيكنلم

عامففي.العقلعصرفياختراعهاتمعلميةقياس

هانزالهولنديالبصريةالأدواتصانعاخترع،ام806

اخترعأم643عاموفي)المقراب(،التلسكوبليبرشاي

)مقياسالبارومترتوريشليإيفانجليستاالإيطاليالفيزيائي

(.الجويالضغط

عصرخلالظهرتالتيالخترعاتمنالعديديشمل

زراعةعلىتساعدخاصةزراعيةوطرقاجديدةالاتالعقل

تغييراالخترعاتهذهأحدثتلقدوحصادها.المحاصيل

كانتولقد.الزراعيةالثورةسميالزراعةفيضخما

القرنفىاخترعهاالتيالمهمةالخترعاتهذهأحدالبذارة

وكان.إنجليزيمزارعوهوتلجثروالميلاديعشرالثامن

علىبنثرهاالبذوريزرعونتل،اختراعقبل،المزارعون

البذارةأماالبذور،منالكثيرالطريقةهذهفيويفقدالأرض

التربةفيمستقيمةصفوففيحفراتحدثكانتفقد

داخلها.البذوربإلقاءالمزارعونليقوم

بريطانيافيالصناعيةالثورةبدأت.الصناعيةالثورة

القرنمنتصفوبحلول.الميلاديعشرالثامنالقرنخلال

امتدتقدالصناعيةالثورةكانت،الميلاديعشرالتاسع

المتحدةالولاياتوإلىالغربيةأوروبافيمكانكلإلى

الصناعةتطورلمالصناعيةالثورةأنوالواقع.الأمريكية

الثقافيةالحياةفىهائلةتغييراتأحدثتإنهابل،فقط

والاجتماعية.والسياسية

الثورةقيامفيالمهمةالخترعاتمنالعديدأسهملقد

منالاقتصاديةبالحاجاتالخاصالجزءويصف.الصناعية

صناعةطورتالتيالخترعاتبعضالمقالةهذه

طورهالذي،البخاريالمحركويعتبر.المنعسوجات

فيأنجزتالتىالالاتأهمهوواط،جيمسالأسكتلندي

الصناعية.الثورة

المحركاتكانتفقد،البخاريالمحركواطيخترعلم

فعالةغيرأنهاكما،الصنعرديئةعصرهقبلالمستعملة

الثامنالقرنمنالستينياتوفي.عاليةتشغيلتكلفةوذات

مخترعونأوجدثممحسنا.محركاواطاخترععشر،
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بسرعةغداالذيواطلمحركجديدةاستعمالاتآخرون

والصناعة.النقللأعمالاللازمةللقدرةالرئيسيالمصدر

سفينةأولإلىفيتشجونتوصل،أم787عاموفي

المتحدةالولاياتفيعملياتشغيلهايمكنبخارية

تريفيثيكرتحشارداخترع،ام408عاموفي.الأمريكية

المهندسأخترع،أم983عاموفي.البخاريةالقاطرة

الخاصةالبخاريةالمطرقةنازمثجيمص!الأسكتلندي

.الفلزاتبتشكيل

فاراديمايك!!،الفيزيائيانحققام831عاموفي

المتحدةالولاياتمنهنريوجوزيفإنجلترا،من

إلىأديأسذيااكتشافهما-حدةعلىكل-الأمريكية

منكلتوصلوقد.للطاقةمصدراالكهرباءاتخاذ

أسلاكمنملفاحركاكلماأنهماإلىوهنريفارادي

بالقربمغنطجساحركاأومغنطجس،منبالقربالنحاس

يسريكهربائياتياراولدا،النحاسألمملاكمنهملفمن

الحثمبدأالخترعاناكتشفوهكذا،.السلكفى

عونالمحضأدركمماوسرعان.الكهرومغنطيسى)التأثير(

عاموفي.عديدةبطرقالكهرباءاستعمالإمكانية

اجهزةصانعوهو،بكسيهيبولايتاخترعام،832

وفي.الحثبمبدأيعملكهربائىمولدأول،فرنسىقياس

،كوكوليمالبريطانيانالفيزيائيانسجلام،837عام

)التلغراف(،الكهربائيةالمبرقةاختراعويتستونوتشارلز

فسجلمورسصمويلالأمريكىالخترعتبعهماثم

.أم084عامأخرىمبرقةاختراع

ففيبمالصناعيةالثورةأثناءالزراعيةالثورةاستمرتوقد

توماسالإنجليز،النبلاءأحداخترععشرالتامنالقرنأواخر

فيالزراعيةللدورةجديدةطريقة،هولكهاممنكوك

بنظامطريقتهسميتوقد.نورفوكبمقاطعةمزرعته

.نورفوك

الأوروبيةالوسطىالعصورمنذالمزارعوندأبوقد

مشويا.تزرعأنغيرمنأيبورا،حقولهمثلثتركعلى

المعدنيةالموادتستردكيللتربةمجالآهذادأبهمتركوقد

بعضأنكوكواكتشف.المزروعاتمنهاتمتصهاالتي

إلىتعيدأنبوسعها،والبرمسيمالفصفصةمثل،المزروعات

هذهمثلفإنذلكعلىوعلاوة،المعدنيةالموادالتربة

.للحيواناتعلفاوتستعملتحصدأنيمكنالمزروعات

فيللعلفالمنتجةالمحاصيلزراعةخلالمنفإنهوهكذأ،

اممتطاعالاعتياديةالحبوبمحاصيلزراعةأعقاب

يحافظواوأنعام،كلمنتجةأرضهميجعلواأنالمزارعون

المعدنية.الأملاحمنالتربةمحتوىعلىذلكمع

المواشيحصولعلىالعلفمحاصيلزراعةوساعدت

وذاتأكبركمياتأتاحالذيالأمر،أفضلتغذيةعلى

الألبانوكذلكوالضأنالبقرلحوممنأجودنوعية

صارتالتيالمواشيأعطتفقد،كلههذأومع.والصوف

لتخصيبوأجودأكثرسماداأفضلصحيوضعفي

الزراعية.أراضيهم

الخترعينمنعددحاولعشر.التاسعالقرنأواخر

منكفاءةأكثرمحركاتتطويرالتاسئكلشرالقرنخلال

الفرنسصالخترعصنع،أم086سنةوفي.البخاريالمحرك

عملىداخلياحتراقمحركأولل!نوارإتيانجوزيفجان

مغلقة.أسطوأنةدأخلالوقودحرقخلالمنقدرةيعطي

وأصغرعملاأبسطالداخليالاحتراقمحركصاروهكذا

يحرقكانالذيالبخاريالمحركمنكفاءةوأكثرحجما

الخترعانصنع،أم885عاموفي.الأسطوانةخارخ!الوقود

-حدةعلىكل-ديملروجوتليببنز،كارلالألمانيان

الأساسحيثمنتشبهداخلىاحتراقمحركات

.الأيامهذهالسيارأتفيالم!تعملةالبنزينمحركات

محركاتمحلالداخليالاحتراقمحركحل،وبالتدريج

السياراتلتزويدالكهربائيةالبطارياتواستعملتالبخار،

المحركة.بالقدرةالأولى

عدةظهورأدىعشر،التاسعالقرنأواخرفى

عامففي.الاتصالاتفيثورةإحداثإلىاختراعات

كريستوفرهم،امريكيينمخترعينثلاثةسجل،ام867

براءةسولوصمويلجليدين،وكارلوسشسولز،لاثام

سجل،أم876عاموفي.عمليةكاتبةالةأولاختراع

وفي.الهاتفاختراعبراءةبلجراهامالأمريكيالخترع

الولاياتفيالمقيمالألمانيالخترعسجلام،884عام

الطاعة)الةاللينوتيبآلةمرجنتيلرأوتمارالأمريكيةالمتحدة

إلىالحاجةأزالالذيالاختراعوهو(،السويبالتنضيد

سرعةمنكثيرازادتوبالتالىباليد،الحروفتنضيد

،أم598عاموفي.والصحفوالمجلاتالكتبطباعة

اللاسلكية.المبرقةماركونيجوليلموالإيطالياخترع

السينيةالأشسعةرونتجنويلهلمالألمانيالفيزيائياخترع

جهازظهورإلىالاختراعهذاأدىوقد.ام98ءعامفي

الجراحةتقنياتفىكبيرتأثيرلهكانالذي،السينيةالاشعة

العلمى.والبحثوالصناعة

فيالخترعينأشهرمنوهوأديسونتوماسسجل

في،الصوتمسجلوهو،اختراعاتهبراءاتأولىالتارل!

حصملقدأم،كان319عامتوفيوعندما.أم986عام

أهممنالعديدوأنتج،اختراعبراءة390.1على

وقدعشر،التاسعالقرنمنالأخيرةالأعوامفياصضاىأشه

نسخوآلةالكهربائيالضوءعلىالخترعاتهذهاشتملت

جهازمعالأفلامذات)الكاميرا(التصويروآلةالرسائل

)الفونوغراف(.والحالمجماالعرض
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فيالظهورفيالصناعيةالبحوثمختبراتبدأت

التاسعالقرننهايةفيوذلكالألمانيةالكيميائيةالصناعات

لبناتأولىأديسونوضعبمأ876عاموفيعشر.

بولايةباركمينلوفىالامريكيةالعلميالبحثمختبرات

أساسعلىقائمايكنلمالختبرهذاولكن.نيوجيرسي

مختبراتفيذلكبعدحدثكماالعلميالبحثفريق

الختبر،علىأديسونعبقريةسيطرتولقد.البحوث

وحيدلهدفوذلكوالفنيينالعلماءواستخدمفاممتأجر

للوجود.وإظهارهاأفكارهتطبيقوهو

السيارةغدت.العشرينالقرنوأواسطأوائل

لأنذلك،القرنهذاأوائلفيرئيسيةنقلوسيلة

وأكثرتشغيلاأسهلالسياراتجعلتالجديدةالخترعات

تشارلزالأمريكىالخترعابتكرأم،119عامففىأمانا.

المسمىالكهربائيالذاتىالحركةبادئكترنجفرانكلين

هذاقبلالسياراتحركةبدءكانفقد)المارلق(.

كترنجاختراعوجاءيدويا.عمودهابتدويريتمالاختراع

الضغطبوساطةالسيارةمحركتشغيلبدءمنليمكن

اللأمريكياخترع،ام819عاموفيالأزرار.أحدعلى

علىللكبحالهيدروليكيالنظاملوكهيدمالكولم

سائقىالاختراعهذالمساعدولقد.الأربعالعجلات

كانتمماأكثربأمانسياراتهمإيقا!تعلىالسيارات

قبلمنالكبحأنظمةتتيحه

الطيرانرحلاترايتوويلبرأورفيلالأخوانأنجزكما

تعملطائرتهماوكانت،ام309عامالأولىالناجحة

النفاثةالمحركاتلأنذلك،داخليأحترأقبمحرك

-1)939الثانيةالعالميةالحربفيمرةلأولاستعملت

أصبح،العشرينالقرنمنالستينياتوبحلولأم(.459

الطيرانمنكلفيواسعاالنفاثةالمحركاتاستعمال

للمحركاتوالخترعونالسواء.علىوالعسكريالتجاري

وليوالألمانيانويتلالسيرفرانكالإنجليزيهمالنفاثة

أوهاين.فونوهانزميسرشميت

في)الثيرميوني(الحراريالأيوفيالصمامتويرأدى

.الإلكترونياتصناعةتأسيصرإلىالعشرينالقرنأوائل

البريطانيالكهربائيالمهندساخترع،أم409عامففي

يكشفأنيمكنهالذيالثنائيالصمامفليمنججونالسير

سجلأم،709عاموفي.اللاسلكيةالإشاراتعن

الثلافط،الصماماختراعفورست.ديليالأمريكيالخترع

أحدثوقد.اللاسلكيةالإشاراتتقويةعلىساعدالذي

فيعديدةتحسيناتالاختراعينهذينعقبالمهندسون

فقطليسمهمادوراأدىالذيالإلكترونيالصمامصناعة

والهاتفالرادار،تطورفيكذلكولكنالراديو،تطورفي

عاموفي.الإلكترونيةالأجهزةمنوغيرهاوالتلفاز،

فيوالعاملونوالمهندسونالعلماءاخترعام479

تفضل)أداة(نبيطةوهوالترانزستور،للهاتفبلمختبرات

العذبةالمياهإلىالحاجة

للتفكيرالخترعيندفعت

المياهلتحليةطرقفي

محطةالصورةفي.المالحة

جدة،فيالبحرمياهتحلية

السعودية،العربيةبالمملكة

عامأنشئتالتي

وممطام079اهـ،093

جالودمليون،88!تنئ

إلىبالإضافةاليومفي

منميجاواطا048

الكوباء.
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التجهيزاتفيمحلهتحلجعلتهاعديدةبميزاتالصمام

واسئ.نطاقعلىالإلكترونية

غيرلقدرةمصدراتكونتكادالتىالنوويةالطاقةأما

وقد.العشرينالقرنأواسطفىتطويرهاتمفقد،محددة

العالميةالحربفىمرةلأولالنوويةالطاقةاستعملت

فيوالعلماءالخترعونيجد،الفترةتلكومنذ.الثانية

العسكريةأوالسلميةالاستعمالاتمنالمزيدإحدات

أولبريطانياافتتحتام،569عامففي.النوويةللطاقة

بناؤهايجريالنوويةالقدرةمنللكهرباءتوليدمحطة

أصبحتفقد،الانأما.واسعنطاقعلىالعالمفي

فيعديدةأقطارفيتعملالكهرباءتوليدمحطات

العالم.أنحاءجميع

موادإنتاجالعشرينالقرنوأواسطأوائلشعهدتلقد

الكيميائياخترعأم،!.9عامففى.عديدةجديدة

الصناعيةالراتينجياتأولىبيكلاندليوالأمريكي

أواسطوفىظهورا.البلاستيكأنواعأولوهي)الباكليت(

الأليافالختبراتفيالباحثونالعلماءاخترع،القرنهذا

والنيلون.الترلينمث!!الصناعية

أغرناوأواسطأوائلاختراعاتمنالعديدتركز

أساليبالعلماءطورفقد.الزراعةحقلفيالشمرين

والنباتى.الحيوانيالإنتاجلتحسينجديدةالع!تيلاد

منأنواععدةلزراعةجديدةالاتأيضاواخترعت

فقدالكيميائيةالصناعاتأماولجنيها.ولتعهدهاالمحاصيل

كما،التربةلتخصيبصناعيةكيميائيةأسمدةطورت

الحشراتعلىأطسيطرةأخرىكيميائيةموادطورت

.والنباتالحيوانأمرأضوعلى،الضارة

الخترعينمنعددجمع،العشرينالقرنأواسطوفي

الإلكتروني.الحاسوبلإنتاجعديدةوأدواتمفاهيمبين

القرنمخترعاتأوسعمنواحداالحامعوبأصبعولقد

بسرعةالمعلوماتتعالجعالحواسيبلأننظراتاثيرا،العشرين

ثوانفيالمعقدةالرياضيةالمسائلتحلكما،مذهلة

الوظائفمختلفمنضخمبعددوتقوم،معدودات

والتعليمالتجارةفيأيضاالحواسيبوتستعمل.الأخرى

روادويستعمل.والعلوموالصناعةالحكوماتوأعمال

وتستعملمسارها.فيمركباتهملإبقاءالحواسيبالفضاء

جداوللإنجازالحواسيبالخاصةالأعمالمؤسسات

فيأمابمدفوعاتها.الخاصةالشيكاتولطبعالرواتب

عملياتضبطفىتستعملالحواسيبفإن،الصناعات

الصناعةفيالمعروفةالعمليةنطاقفيالأخرىالآلات

(.الدفع)ذاتيةبالأوتوماتية

الخليةالباحثونطورالعشرينالقرنمنتصففي

تولدالضوئيهالفولمجطالخليةأيضاتسمىالتيالشمسية

ضوءالضوئيةالفولطيةالخليةتحولالشممه!.منالطاقةفيها

استطاع.كهربائيةطاقةإلىالشمسيوالإشعاعالشص!

فولطيةخليةاستخدامأصلهاتفبلمختبراتشيالمهندسون

التاريخذلكومنذأم549عامفيفعالةضوئية

مختلففيالضوئيةالفولطيةالحلاياقوةامشخدمت

إلىالصغيرةاليدويةبالحاسباتبدءاالإلكترونيةالأجهزة

الصناعية.الأقمار

بسرعةالحاسوبتقنيةتطورت.الأخيرةالتطورات

هوالتطوراتأهموكان.العشرينالقرنمنأسشينياتافى

شبهمادةمندقيقةشريحةوهي،المتكاملةالدائرةاختراع

بداخلهاتوضع،السليكونتكونماعادة،موصلة

المهندسامشطاع.أخرىإلكترونيةوأجزاءترانزستورات

نويسروبرتالأمريكيوالفيزيائىكلبيجاكالأمريكي

فتقدمت،ام069عامفيمتكاملةدائرةاولاختراع

القرنمنالستينياتفيسريغاتقدماالحاسوبتقنيات

الدقيقالمعالجاختراعفيأيضاساعدوقد.العشرين

المعالجعلىطرأتالتيالتحسيناتأدت.للحاسوب

فيالحوا!حيبأحجامتقليلإلىالمتكاملةوالدائرةالدقيرت

الأمريكيالفيزيائياخترعأم9ء19عافي.السبعينيات

أكثرمنالليزراختراعوأصبحليزر.اولميمانثيودور

الأقراصفياستخدمحيثإفادةالعشرينالقرناختراعات

فىمدمجقرصأولوبيع."حالمدمجة()الأسطوانات

لح!المدمجةالأسطواناتتستعمل.أم829عاماليابان

لأجهزةالمعلوماتوتخزينالموسيقيةالتسجيلات

.الحاسوب

المستقبلتحدلات

التحدياتمناثنينالابتكارعلىالإنسانقدرةتواجه

أما.الناميةللبلدانالاقتصاديالنموتحسينكيفيةأحدهما:

الناتجةالضارةألاثارمعالتعام!!كيفيةفهوالآخرالتحدي

إلىالمستقبلفيالحياةنوعيةوتعتمد.القائمةالخترعاتعن

الإنسانبنوفيهسيحسنالذيالمدىعلىبعيدحد

التحديين.هذينمواجهة

منالآنالعالمفيالدولمنقليلعدديمتلك

العيشمنعالمستوىلإتاحةيكفيماالصناعات

مستوىمنالعالمشعوبأكثرتعانىبينمالمواطنيها،

التيالسلعتوفرفيترغبالشعوبفإن،منخفضمعيشي

الغنية.البلدانفيالتصنيعوعملياتالخترعاتوفرتها

المصنعةالأمعلىيجبأنهالشعوبهذهمركثيرويعتقد

كما،الناميةالدوللدىالمعيشةربمستوىفيتساعدأن

فإن،ذلكفيالغنيةالبلدانقصرتماإذاأنههؤلاءيعتقد

المصمنعةالبلدانفيالمعيشةمستوياتبينمشتسعالهوة
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بينالتوترتناصيإلىسيؤديالذيالأمر،الناميةوالبلدان

باستمرار.الفقيرةوالأمالغنيةالأم

يمكنهالاالمصنعةالبلدانفإنذلكمنالرغموعلى

والفنيينوالمهندسينالخترعاتبتصديرببساطةتقومأن

الغربيةالتقنيةأنالتجربةأثبتتولقد.الناميةالبلدانإلى

إلىتفتقرحضاراتلدىطبقتإذاتنجحأنيمكنلا

لافمثلا،معينةواجتماعيةولممياسيةاقتصاديةأحوال

يعانىبلدفيمؤثرةتكونأنالمعقدةللاختراعاتيمكن

فيمنخفضمستوىومنبدائيزراعياقتصادمن

الغربيينالاقتصادعلماءعلىيتعينفإنهولهذا،.التعليم

عنيبحثوأأن،والقادةوالسياسيينوالعلماءوالخترعين

المناطقيناسببماالغربيةالفنيةالمهاراتلتكييفطرق

النامية.

حاجاتلمواكبةالتقنيةتكييفأنالكثيرونيعتقد

مشاكلها.منبعضايحلأنيمكنالناميةالبلدانوأحوال

على،البسيطةللتقنيةالابتكاريالا!شعماليوفرقدفمثلا

،البلدانلتلكعديدةمزأيا،العاليةالتقنيةمنالنقيض

أجزأءتحويالتيالماء،ومضمخاتوالشاحناتفالسيارات

تفكيكهايمكنوالتىالتركيبمعقدةغيرالقياسموحدة

ذاتمثيلتهامننفعاأكثرتظل،بسهولةوتجميعها

تلك،العطبسريعةولكنهاالتعقيدالبالغةالتصمميمات

المصنعة.البلدانفيالمستعملةالتصميمات

العنانإطلاقعلىالماضيفىآدمبنودأبلقد

فإنلذا،.ضوابطغيرمنتعملكيالابتكاريةلقدراتهم

سابقة،مخترعاتأحدثتهقدإلحاخامشكلاتناأكثربعض

السيارةأ!حتفقد.ذلكعلىوجيهمثالوالسيارات

العادمدخانلكنلدينا،النقلوسائلأهممنواحدة

الهواء.تلوثمنالكثيريعسببالسياراتمنالمنبعث

أحدثتهاالتيالمشاكلحلأجلمنأنهالناسبعضويعتقد

الحدأوالخترعاتهذهمثلحظريجبالسابقةالخترعات

يمكناللذينوالزمانالمكانتقييدالبعضيقترحفمثلامنها.

مثلحلأنآخرونويعتقدفيهما.سيارةيقودأنللمرء

يمكنهاجديدةاختراعاتابتكارفييكمنالمشكلاتهذه

يرىفمثلا،.الحاليةللمخترعاتالخطيرةالآثارمنالتخلص

نأعلينايجب،السياراتاستعمالتقييدمنبدلآأنههؤلاء

منتقللأنشأنهامنالوقودمنوأنوأعامحركاتنخترع

.السياراتعادمعنالنابخالتلوث

حاجاتهملسدالاختراعيواصلونسوفآدمبنيإن

عليهمولكن،الإبداعنحووحوافزهمفضولهمولإشباع

عنتنتجقدالتيالمؤذيةبالاثارالتبصريحاولواأن

القادمةالأجيالتتعرضلالكيوذلكاختراعاتهم

للأخطار.

الكاتبةالالة

اللألفباء

البرق

الليفيةالبصريات

الضوئيالتصوير

التلفاز

يوالراد

الشائكةالأسلاك

السذارة

كتورالترا

لحاصدةا

الحلابة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الاتصالاتفىمخترعات

السينماصناعة

الطباعة

القلم

اللينوتيب

الهاتم!

الورق

الزراعةفيمخترعات

صةالدرا

أرخيميدسو!دشا

لمحراثا

محرخا

لأتير

السيسيةلأشعة

لترمومتر

الجلدتحتلحقن

الحديديةلرئة

الطبيةلسماعة

لديماميت

لرادار

النوويلسلاخ

الطبفيمخترعات

نومترلماا

لمجوا

القلبكهربائيةمرسمة

التنفسمقياس

ال!نمنظار

المعدةمنظار

عسكريةمخترعات

الغواصة

المدبالرشاش

المسدس

والصناعةالعلومفيمخترعات

المطاطالسي!طوترونوالخرسانةالإسصت

جيخيمغزلالليزرالترانزستور

النوويالمفاعلالبحاريالمحركالتلسكوب

الكهربائيالمولدالشزينمحركالحاسوب

المحملالزحاخ

الأمانمصباحالدوارالسلم

الأسرةوحياةالمنزلفيمخترعات

السلوفانلاكلي!ا

الكهرلائيالضوءال!ا!تكييف

الثقا!عودآلة،الخياطة

المجمدلغداءابوسلدا

الكهربائيةالمكنسةالسحابالزمام

والمواصلاتالنقلفيمخترعات

الطائرةالمفاتالدفعالباحرة

المروحيةالطهائرةالسمينةالبالون

القاطرةالهوائيةالسفينةالدوارةالبوصلة

ةالسيارحةلدراا
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رايتالأحوان

ألفالوماسأديسون

أرخميدس

جود،أريكسود

جريمرليشاإ،أوتس

إيلىراسممأولدر،

حورج،يستمانإ

وليفرأنز،يفاإ

حون،ينردبا

ميلإبرلير،

وليملروز،

هريلسيرا،لسمر

حراهامألكسندر،لل

مورتيمرجورجبلماد،

فحعستلندكس،

ولهلمروبرت،لزن

كارللز،

نفرفا،!ش

وليماماتياس،بولدوين

هنريويىاالسير،بيركن

إدفورسكىميحائيل،بيوبين

رششارد،تريفيتيك

لمجقولا،تسلا

جثرو،تل

نسيعيىفرارلزتشا،جنكنر

نسهاحو،تنبرخحو

هتتممينحزروبرتحودارد،

تشارلزحودلمحر،

قوماس،حيفرسود

مانديهحاكلويداجيير،

ليولاردو،دالينشي

بويدجوندطو!،

دورياي

ألكسندر،!سيفيرسكىدي

حولىدير،

رودلص،ديزل

لى،ديفورلست

همفريلسيرا،دينى

حوتليبيملر،د

ج.نيكولاس،روزفلت

كوسمايميرفلاد،زوريك!

مبروزألمرأ،سبيري

لىخوالأا،نلىستا

مشيمنسود

لاشيفزإسحاقسنجر،

بروتيوستشارلزشتاينمتز،

عوننحترا

ثاملايستونركر،شولر

يلىتافيلو،تورلرر!ا

ميربنحا،نكليرفرا

هنري،فورد

روبرت،!ولق

جولى،ليتمت!

لدمود!،يترتراكا

واشسط!حورخكارفر،

فرالكلينتشارلر،كترع

صمويل،كرمبتود

للوردا،كلف!ت

ماريهريكواندا،

يدأوحستينتارل،كولوم

وليمالسير،كوبحريص

ندموهاحل!،تيمي!كير

لوتليرصمويل،لانجلى

هرلرتدوي!إ،لاسد

إتيادحوزيفحانلا!ار،

هيسنتيتيوليلرينيه،لاينيك

ألبرتأدوين،ليك

جوليلمو،ماركودي

رلزتشا،لقكتوما

هولسايروس،ماكورميك

إليحا،كويما

ديلهلما،يباحما

وتمارأمرحشيلر،

حاري!،مورحاد

وعسطسأ

!ينليصمويل،مورس

فور!شرروبرت،موشيه

دربيرناألمرد،نوبل

لرتوما،نيوكومن

حيمس،رجريفرها

الأصغرهايزجولىهامولد،

إلياسهاو،

إلواردهاينر،

فيلبحولىهولاند،

حيمس،واط

رودرتالسير،واط-واطسى

ألكمسدر

حورخ،وستنجهاوس

تتهمارلزالسير،ويتستون

درا!السير،ويتل

إلى،ويتمى

حوزيروالسير،ويورث

الأصغرليوس،سل

صلةذاتأخرىمقالات

الصماعيةالتورةالاتصالات

لزراعةاالآاسة

لورشاعددتلإلكترونياا

التحاريةالعلامةالأو!وماتية

والمواصلاتالمقلالبحت

لهندسةالاحتراعاءةسا

التق!ية

الموفوعصرعنا

النالريخترعلماذا-ا

الاقتصاديةالحاحات-أ

يةاصعس!االحاحات-!

الاحتماعيةالحاجاتح

الاختراععملية-2

المعرشة

الف!يةاغدرةا-ب

الإسداعيةالمصيرد-ج

البحوثمختبرات-3

الاختراعاتتاريخ-4

المستقلتحديات-5

أسئلة

!رفوك؟مسظومةما-أ

السهصة؟عصرحلالالاحتراعاتأهمما-2

الاكتشال!؟صالاحتراعيحتلصكيف-3

الاحتراعات؟ابتكارفيمرةلأولالعلومإسهاملدءكارمتى4

مصادفة؟الف!ضةحودييرسارلراحترعكيص

أرحيصيدس؟شادودما-6

أحرىاختراعاتإلىالطائرةالوشيعةاحتراعأدىكيف-7

النسيح؟صساعةتطويرعلىساعدت

الابتكار؟ع!الإنسانقدرةتواحههمااللدادالتحديالىما-8

الأولى.المحترعاتلعضادكر-9

الرموزفيهتستخدم،السريعةللكتابةأسلوبالا!حترال

يكتب.الكلماتأصواتعلىللدلالةالأحرفأو

عنالنظربغضفعلا،يسمعهماالاختزالفىالشخص

نس.تصبحناسكلمةالمثالسبيلوعلى.الكلمةتهجية

الرمز،استعمالتتضمنمختلفةطرقثمةالاختزالفنوفي

وأكلماتعلىللدلالةوالأحرفالرموزبينالربطأو

.كلماتعدةمنكاملةعبارات

معظميتحدثالإملاء.حالفيالاختزاليستغل

يمكنولكن،الوأحدةالدقيقةفيكلمة041بواقعالناس

فىكلمة08بواقعالإملاءمعظمتلقىالختزلالالةلكاتب

الالةكتبةبعضمنيطلب،حالأيةوعلى.الدقيقة

فيأكثرأوكلمة021!عرعةإلىيرتفعواأنالختزلين

يكونواأنالمحاكمكتبةعلىويتحتم.الواحدةالدقيقة
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الدقيقةفيكلمة002بواقعمداولةتدوينعلىقادرين

قياسيارقمادبرو،مارتنحققوقد.الأقلعلىالواحدة

كلمة282بواقعشمهادةدونفقدالختزلة،الكتابةفيعالميا

دقائق.خمساستمرتالواحدةالدقيقةفى

الإنجليزيالاختزالمجالفيالمناهجمئاتابتدعت

وبيتمانجريجطريقتاوتعتبر.الأخرىاللغاتوفىوالعربى

أسلوبأما.الإنجليزيالاختزالكتابةفيأسلوبينأفضل

يمارسفلم،الطرقأحدثأحدوهو،الطبيعيتوماس

العربي،الاختزالمجالوفى.الأخرىكالأساليبكثيرا

الكتابةوتعد.الأفضلهوواكداختزالأسلوبفإن

تستعملففيها؟الاختزالأساليبفيشيوعاأكثرالسريعة

السريعة.الكتابةانظر:الرموز.منبدلأالكتابةأحرف

وأكثرأيضا،الاختزالآلاتمنعددتصميمتموقد

ستينوغراف.الختزلةالالةاستعمالأالالاتهذه

الإنجليزيالاختزال

وهو،جريجروبرتجونابتدع.جريجاختزال

الاختزالأسلوب.جريجأسلوبأيرلندا،مواليدمنمعلم

كتابهجريجنشر.العالمفىاستعمالاالأوسعهوهذا

عامبإنجلتراالحفيفالصوتيالاختزالخطالأول

.المتحدةبالولاياتمؤخراأسلوبهطوروقد.ام888

خطوطإلىجريجأسلوبفىالرموزقاعدةوتستند

المستعملللنمطوفقاسلاسةفيوتنسابالعاديةالكتابة

نفسه.العاديةالكتابةفي

مصطلحاتعلىالاختزالأساليبجميعتشتمل

العباراتهذهالطلابمعظمويتعلم.ثابتةموجزةوعبارات

موجزةعباراتالكتابمعظمويبتدع.مدرسيكتابمن

وتحذفدائفا.المستخدميستعملهالعباراتبهمخاصة

علىيصطلحوقد.المهمةغيرالكلماتالعباراتبعضمن

بعينها.كلماتحذف

البريطانيبيتمانإسحاقابتدع.بيتماناختزال

التاسعالقرنمنالثلاثينياتخلالبيتماناختزالالجنسية

فيأم837عامالاختزالفيالأولكتابهنشرعشر.

هذهبعض.الخطوطتظليلبيتماناختزاليميزإنجلترا.

فيالرمزوضع.داكنأوثقيلوبعضهاخفيفالخطوط

أيضايؤكدالحطخلالأوعلى،أوفوقبيتماناختزال

الكلمة.معنى

توماسأ.شارلابتدع.الطبيعيتوماساختزال

فيالطبيعيتومطساختزالالأمريكيالاختزالمدرس

مدرسيكتابأولوصدر.العشرينالقرنمنالثلاثينيات

أسهليقدمبحيثصمموقد.ام359عاملتوماس

وأشع.بشكليستعمللم،حالأيةوعلىللرموز.أسلوب

تاريخيةنبذة

الخطيبسكرتيرتيرو،توليوسماركوسابتدع

نأوبدا..مدتى05عامللاختزالأسلوباشيشرونالروماني

وعاد.الميلاديالثامنالقرنخلالأختفىقدالاختزالفن

تيموثينشرعندماأم،588عامإنجلترافيللانتعاش

والسريةوالسريعةالقصيرةالكتابةفن:رموزهبرايت

جونونشر.القصيرةبخطوطهبيلزبيترتبعهوقدبالرموز.

الأولىالمحاولةوهو،الاختزالفنبمأ206عامويليس

كتابعملكما.الأبجديالاسلوبلتطويعالحقيقية

علىالاختزالاستعمالانتشارعلىام837عامبيتمان

طوعوقد.أم888عامكتابهجريجونشر.العالمنطاق

.لغاتعدةفىجريجاختزال

جريجاختزالأسلوبىبرموزالتاليالخطابكتبوقد

الطريقتين:عنفكرةلإعطاءوبيتمان

جريجلطريقةنموذج

-

"!ييهو!!ءممركم!ى

!ص!!!!مجسر

بيتمانلطريقةنموذج

-علا.ثبما!--لح00007-..بر......-.-لم.بخو

ك!-----مموحهـ
.طر

-،مصح!

منالأخيرةالنسخةالصباحهذاوصلت،سادتي

تتقبلواأنراجيامؤخرا.طلبتهاقدكنتالتي،إصداركم

الفورية.لاستجابتكمشكري

العربيالاخدزال

فييعرفلمحديثابتكارالاختزال.تاريخيةنبذة

بمعنىعندهمالاصطلاحهذاشاع.وقدالماضيةالحقب

عشرفيمراتثمانىمثلا،وورد،الاختصارأوالإضمار

العربحاولوقد.سيبويهكتابمنمتواليةصفحات
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باختياروذلكللزمنكسباالعربيةالكلماتبعضاختصار

.الاستعمالشائعةجملةأوكلمةمنحرفينأوحرف

لذلك:أمثلةيليوفيما

،يقال"يق"ان!،""ن،آخرهإلى""إلخ،انتهى"اهـ"

...شرح"ش"الجف!جمع"جج"جمع،"ج"،أول""ل

"ر"عنه،أللهرضي"رض"،وسلمعليهاللهصلى"صلعم"

ألله.رحمه

البلادفيالاختزالممارسةعنشيئاالمؤرخونيذكرلم

فيالفهرستكتابهفيالسديمابنذكرهالذيغيرالعربية

رجلبعلبكمن"جاءنيقالفقدبمالهجريالرالغالقرن

عشرتكلمناكلماهوفإذاالسامبايكتبأنهزعمامتطبب

فامشعدناهواحدةكلمةكتبثمإليناأصغىكلمات

بألفاظنا".فأعادهاكلماتنا

القرنأواخرفىإلاالعربىالاختزالفنيعرفولم

المشهوراللبنانيالعالمبأمرهعنيمنأولوكان.الما!ي

البستاني.سليمان

ما887هـ،ا403عاملمصرزيارتهعندالبستانيقدم

إلىفأحالهبمصرتوفيقالخديويإلىالاختزالفنعنتقريرا

العهدذلكفيالمعارفنظارةوكيل)باشا(أرتينيعقوب

الكتب.داربايداعهفاكتفى

هذأبتقريرهاستطاعالذيللبستانيالفضليرجع

النقص،هذاإلىالضادبلغةالناطقينأنظاريلفتأن

ربعخلالالعربيللاختزالطرقعدةظهرتحيث

لصعوبةتمارسلمالطرقهذهولكنالزمانمنقرن

تعلمها.

عامالعربيبالاختزالالاستعانةإلىالحاجةوضحت

حيث،المصريالبرلمانافتتاحعند،أم239هـ،أ342

إلا،الإفرنجيةالطرقعنمقتبسةأخرىطرقعدةظهرت

وضعتلأنهاالنجاحمنيذكرنصيئاتصادفلمأنها

عددأنلدرجةضعيفاتعلمهاعلىالإقبالوكانارتجالأ،

لمالزمانمنقرنرلغخلالالعربيالاختزالمارسواالذين

أليدين.أصابعيتجاوز

تمالتيالعربيالاختزالبطرقبيانيليوفيما

طبعها:

الاختزالم(.1887هـ،أ403)عامالبستانيسليمان-

أهـ،034عاممصرفيطبع-الاستنغرافياأو

.أم219

اختزال-أم(119أهـ،)932عوضالرزاقعبد-

أهـ،932عاممصرفيطبع-الخطابةلمجاراةالكتابة

.أم119

طبع،ام(139هـ،أ331)بيانكرديراؤول-

المصرية.الكتببدارمودعهكتوغراف

الكتابةاختزال-أم(239اهـ،)342عريانإميل-

.أم369أهـ،355عاممصرفيطبع-العربية

طبع،أم(239هـ،ا)342بيانكرديراؤول-

".معدأسة"نسخةهيكتوغراف

الكتابةفيبديعةنشرة-ام()469عباسعلى-

.أم469عامتونسطئنى-السريعة

عاممصرفيطبع-أم(479أهـ،)367واكدفؤاد-

سنةالعشرينخلالالخامسةالطبعة)أصدرام639

(.الماضية

ترلمأنهاإلابمحاولاتهمتقدمواالذينبعضيليوفيما

النور:

يطع.لم-ام(239أهـ،342)محمدعبدهفريد-

لم-ام(239أهـ،)342محمدعبدهمصطفى-

يطبع.

يطبع.لم-أم(239هـ،أ)342والىالسيد-

مصريواكد،فؤادالأستاذعكفواكد.اخزال

العربي،الاختزالطرقمنظهرمادراسةعلى،الجسمية

وصإلطريقةعندأخطاءهاوتجنبمعالجتها،علىوعمل

واكداختزالكتابهبنشروقام.ذلكفيونجحبهالخاصة

فيالمبتكرةطريقتهبتدريسوقام،أم479هـ،أ367عام

إعجابطريقتهنالتوقد.العربيةالبلادبعضوفيمصر

رموزهاتبسيطعلىعملحيثبها،اشتغلمنكل

قواعدها.وأختصار

مسابقةفىالذهبيةالميداليةواكدفؤادالأستاذحاز

أختزالونجح.المجالهذافيأجريتالتيالاختزال

معاهدمنعددفيبهوأخذباهرانجاحاواكد

العربيةالدولوبعضوالسودانبمصرالسكرتارية

ودقةببساطتهاوأكداختزالطريقةتتميز.الأخرى

اختزالطريقةيتعلمأنالدارسيستطيعبحيثرموزها،

معلم.دونواكد

العاديةبالكتابةمقارنةالاختزالكتابةتعريفيمكن

التالى:النحوعلى

يتخذهجائيا،حرفا28علىالعاديةالكتابةتشتمل

منموضعهحعسبمختلفةأشكالآمنهاحرفكل

ورفعحركاتعدةرسمشكلكلويتطلب،الكلمة

.عديدةمراتالقلم

ولاهجائيا،حرفا12علىالاختزالكتابةوتشتمل

أينمابشكلهويحتفظفقط،واحدةحركةإلىإلايحتاج

حاجةدونغيرهمعمرتبطاويرسمالكلمةمنوضعهكان

جدا.نادرةحالاتفىإلاالقلمنقلإلى

تقدملماتفسيروهيواكداختزالمننماذجيلىفيما

السابق:النموذجفىاختزالمن



واكدمصطلحاتمننموذج
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ص
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حع

-

-

ء

حم
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!ا

!نالمسيالسة

جم!بمالاقتصادية

يم"ألاحتماعية

صم!رالأجبية

حمربالدستورية

س!/الديمقراطية

ء-الاشتراكية

الشيوعية!

ثحالعسكرية

!لأحمالإنجليزية

حملاالسوفييتية

بربمالسورلمحة

صيسرالمصرية

صزءبلاالسعودية

لوصالعراقية

به!همىاللشاسة

*شؤالعردية

لألهمالتحارية

والاقتصاديةالسياسيةالناحيتان

والاحتماعيةالاقتصاديةالوحهتان

والاقتصاديةوالاحتماعيةالسباسةالواحي

الأجيةالبلاد

الدستوريةالقوألين

الديمقراطيةالأم

الاشتراكيةالمطم

الشيوعيةالمباديء

السمكريةالأحكام

الإبحليز!ةالحكومة

السوفييتيةالمصوعات

السور!ةالمنتحات

المصريةالتورة

السعوديةالمملكة

الرأقيةالجمهورية

اللبنانيةالحم!ورية

الرليةالدول

الزهـالتجارية

والمنحنيةالمستقيمةالاختزالعلامات

واكداختزالبطريقةكبفوعلمونموذج
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رمزيةمصطلحاتمنالختلفةالاختزالطرقتخلولا

وأكلمةمصطبكلنكليعبربحيث،معينةقواعدذات

.الاستعمالكثيرةكاملةلجملةاختصارايكونأوأكثر،

.والمعارفالعلوممنفرعلكلخاصةمصطحاتوهناك

الدارسيتمكنحتىالاختزالاختزالذلكبعديأتي

.ألاختزالكتابةفيسرعتهزيادةمن

الأصواتبتجسيميعنىحديثابتكاروالاختزال

به.المشتغلينكاهلعنالمعاناةورفعالزمنفيوالاقتصاد

،بيتمان،السريعةالكتابة؟الاختزالآلة:أيضاأنظر

إسحق.السير

المادةفيهتكتعسبكيميافبتفاعلالا!حترال

عمليةأيإلىأساساالاصطلاحويشير.إلكترونات

فيهاتفقدأوالهيدروجينمعالمادةفيهاتتحدكيميائية

الأكسجين.

كيميائيتفاعلهيالتيالأكسدةعكسوالاختزال

الاختزالأنوالواقع.الإلكتروناتعنفيهالمادةتتخلى

التفاعلانهذانويعرفمغا.دائمايحدثانوالأكسدة

انظر:.والاختزالالأكسدةتفاعلاتباسمالمتزامنان

.الأكسدة

.الاختزالعلىالعملياتمنكثيرةأنواعوتشتمل

تختزلعندماالفلزيالطلاءيحدث،المثالسبيلفعلى

فعندما.متعادلةذراتمكونةمحلولفيالفلزاتأيونات

أيوناتعلىيحتويمحلولفيالنحاسمننفئقطعة

هذهفى.بالفضةتدريجئاالنحاسقطعةتطلىفضة،

إلكتروناموجبةشحنةذيفضةأيونكليكتسب،العملية

فضة.ذرةويصبحالنحاسذرةمن

كالاتي:الفضةلاختزالالكيميائيةالمعادلة

+!كلهـ+ا-س!-!طل

-.لأ*،اكستجحا!ا!صكلأألا3!

رننر6ءفىححماسبلىنلصزبىص!ح

ءثفعى

الخنيات

يمور---ث!،حيم+بم*حما7ء

ى!!نح!ءكس!آ،محكىلى
!

لا!طفى،هـ،لمرء-3!عو.!!

هرم!ميسدحوصوسر.بر9+وممئ*ص!

!بمصملحلا-طرأ!لمرح!+!ع!ي

لصهه4!معث!ط!صرفيلمكهل!لم

مرى!3جمهـ!ء!ص*لأسوطهـ!للا

فو+ولصغ-ءع!ععز\،ططا*لم

عص-،!!+صيصعهـ1-؟ط
ءلم!ك!،مل

دولابار،3إفيالجداعةكعيتثاورللفرهـأفيلايد

صراء-ولافميهاريبلأوإقعةحقيقةوهزهاطياة،

عنونهاناالخيرسبيلفيبالتعاوررتعالر،اللةأصر!كد

طبائعفيتأملناإذاو)نحا4للفشلييؤ3لأنهالمغرئ

طبيعيةكربز8المرأةقيالتعاوفىهـوحأفىوجهدناالبشر

تعاوفيالت!!هيألامأليثمستالأموم!.حنافىصصاءرها

أمور8ئ!راثجميعوفيالبرايةمبئطفلها

خصءأولعل!ولعاوئهلرعا*الثي!هيوأ"!ال!4

لقمةأولفهد*فيبرتضجالأرضعلىيخطوصا

يشبحتىا"لياةإعباءعل!،تعاونةوتظلكتناولها،

منوأصدقىوأجدىأسح!صحعا،ن!فأيويشيب!

3،الأممعاوف!
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شطبيمكنكالمثالسبيلفعلىالوفين.منالمطروحةيمكنالأساسىبمفهومهاختزالكلمةولتوضئمعنى

الاتية:المعادلةطرفىمنبطرحهماص!و2سالحدينلتكوينوالهيدروجينالنيتروجينغازيباتحادلهنمثلأن

.4+ص!+2س-2-س2+ص+2سالأكسجينإزالةهوآخرمثالوهناك)أ+ثاأ(.النشادرغاز

الكسر.أيضا:انظروقد.الفلزيالزنكلتكوين)0،24(الزنكأكسيدمن

ء.الطريقةبهذهخامهمنالزنكيستخرج

يستغنىالعبهارةاول!طمةمختزلشك!رالاف.اي!بائيا!ليلالتاكل؟:أيضاانظر

كلها،العبارةأوالكلمةعنليعبرالأولىبالأحرففيه

وتعنهي)سم(البريد،صندوفوتعنى)ص.ب(مثل:حلدتسهيلطريقةاو،ضيةالمساروا!حترال

،عمارةوتعنى)عم(جغرافيا،وتعني)جغ(سنتيمتر،فعند.الحسابيةليالعواملالحدودبشطبالرياضيةالمسائل

الاختصارويعد.وسلمعليهاللهصلىوتعنى)صلعم(،تتحصلفإنك،-و-للكسرينالضربعمليةإجراء

إلىتهدففكلهاواحد،قبيلمنوالاختزالوالترخيم4*3(ضربحاصل)أي21مقدأرهللكسربسطعلى

الإيجاز.ا*3(.ضربحاصل)أي03مقدارهمقاموعلى

انتشرأنهإلا،المكتوبةاللغاتكلفىالاختصاريوجدعلى03و21بقسمة-الكسراختصارويمكن

الهائلالكميواكبحتىالحديثةالغربيةاللغاتفيواتسعقبلالقسمةإجراءولكن2.و3المشتركينالقاسمين

التيوالتقنيةبالعلمترتبطالتيوالعباراتالمصطلحاتمنالقديمةالحدودبحذفهذايتم.العمليةيسهلالضرب

الاستخدامإلىدخلترقد،يومكلصباحجديدالناتخرجيمكن3مجموعهاالتيفالارقام.جديدةبحدودوالإتيان

منوليس.اللغةمجامععبرالمرورتنتظرولمهىكماالعربي2علىقسمتهايمكن4و01والأرقام3،علىقسمتها

بي،تيأرامكو،مثلاختصاراتالانتسمعأنالغريبهكذا:-

إلخ....الأوبكالإيدز،اليونسكو،،أوكي2*13ص

فى،الأقدميناهتماممحطكانالاختصارأنشكولاصا

عندالأضرحةوعلىالقديمةوالنقوش!النقود،علىالكتابة7،-4+7+26الحسابيالتعبيرقيمةولإيجاد

ميدانفيبعيدسبقللمسلمينكانوقد.المللبعضجمإلأولىعمليةلتتجنبالسبعتينشطبيمكنك

وأالكلماتلبعضواختصاراترموزفهناكالاختصار.المشتركةالقواسمتحذفنوتستطحبن،الثانيةطرحوعملية

كتبفيولاسيماالقديمةالخطوطاتفىنجدهاالعباراتأوالمضافةالمتشابهةالحدودأو،الجبريةالمعادلةطرفيفي

العريةوالمراجعالمعاجمبعضفيتردالتيبالاختصاراتقائمة

عادة-عدتأمين-تأرأدار-رارأمبير-

العمارةنن-عمتجارة-بخأبدنيةرياضة-رببمالآثارعلم-اثا

فولت-فالتربية-ترراديو-ردالأجنةعلم-أج

جميلةفمون-فجلأحدثنا-ثنا!عنهالل!رضي-رضاالأحياءعلم-أح

الفيزياءعلم-فز!الزاريةجيب-جارسم-رماالإحصاءعلم-إحم!

نوويةفيزياء-فزن"الزأويةتمامجيب-جتا3رراعة-ز!الاقتصادعلماد

رظائفأعلمالفسيولوجياعلم-فسأالجمعحمع-ججلأسنتيمتر-سماالأرصادعلم-أر

الأعفساء(حراحة-جرأصاعة-ص(الاجتماععلم-اع

فلسفة-فجغرافية-جغصحافة-صح/قديماس!تعمال-الى

الفلكعلم-فلالحيرلوجياعلم-جيالصخورعلم-مخلااخرهإلى-إلخ

ضوئيتصويرأوفوتوكرافيا-فوالحيوانعلم-حصوتيات-وص!إلكترونيات-إلك

قانون-قحرارة-حرصيدلة-صينادرأستعصال-ان

الدائرةقطر-قيباللهإلاقوةولاحوللاقال-حوقلالضوءعلم-ضلابحرية-بح

قارن-قا،دخيل-دالطبعلم-طلاالرحيمالرحمنالئ!لسم-بسمل

متركيقو-كمأديسيمتر-دسمطباع-طج!البصرياتعلم-بص

متر-مرياضيات-رأطيرار-طي!البكتيرياعلم-بك

ملليمتر-ملم/راجع-را!الزأويةظل-ظا"البلاغةعلم-بل

الداثرةقونمسف-نق"عامية-عتاريخ-تاالتشريحعلم-ت
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-اح!
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أ-!حم!

1-)عمأ

أ--)ك!أ

أتخ!

فياالمستعملةالرموزمننموذج

للإمامالصغير:الجامعكتابفيالمستعملةالرموز

أ،لأالبخاريالإمامصحيع

71مسليمالأمامصحيح

781للبخاريمما

91؟داودأك!سن

2"التر!ذي!س

312النسائيسن

23،ماجةابنسنن

32ألاريعةلهؤلاء

142ماجةابنإلالهم

42حنبلىبنأحمدمسند

2،اكس!ندفيأححدبنعيدالله

72/للحاكم

82لليخاريالمفردالأدب

92لليخاريالتاريخ

03لاحبانابنصحيع

الإسلاميةلكتب

(ام505هـ،119)تالسيوطي

إطب(-

)طسأ-

!طص!-

أع!-

أقطأ-

أحلىأ-

)هق!-

)خط(-

الكييرفيالطبراكط

الأرلسطفيالالبراني

الصغيرفيالطبراف!

منصوربتسعيدسنن

شيجةألسابنمصنف

عبدالرزاقمصنف

يعلىأيمسند

الدارقطمى

للديلميالفردوسسسند

نعيملأجم!الحلية

للبيهقيالإيماقشعب

البيهقيستن

عديلابنالكامل

للعقيليالضعفاء

البغداديللخطيب

ذلكفيوقلدهمالعربأسلافنافيهسبقمماوهذا.الحديث

وغيرهمالحديثعلماءعندالاختصاركثروقد.الفرنجة

تقريبمقدمةفىالعسقلانيحجرابنالإمامصنعهكالذي

المغير.الجماحفيالسيوطيالإمامفعلكماأو،التهذيب

جرىوالتيعليهاالمتفقوالاختصاراتالإشماراتسوىهذا

لافلعلناوبعد.الحديثلتدوينالأولىالأياممنذبهاالعمل

أصواتهاأنبمعنى،اختصاراتكلهااللغةإنقلناإذانبالغ

رموزا.الإنسانلهااخترعمعانإلىتشيروحروفها

والقارئالكاتبعلىيوفرالاختصارأنالواضحومن

مصححووكذلك،المدرسونويستخدموالحيز.الوقت

ترىكماوالوقتالحيزمنالكثير،الطاعيةالتجارب

والمجموعاتوالقوائمالجداولفىأيضاجلياذلك

والسيروحواشيهاالكتبوهواس!،والفهارسالإحصائية

الذاتية.

بحيثالكثرةمناليومالاختصاراتأصبحتوقد

اللغة.داخلبذاتهاقائمةفنيةأساليباعتبارهايمكن

مجالوعلىالعلميةالمجالاتعلىالقولهذاويصدق

وجهعلىالحاسوبمجالوفيوالعلومالرياضيات

لغةأصبحت،المجالاتهذهفي،فالاختصارات.الخ!وص

ولا.جنسياتهمعنالنظربغضالعلماءيستخدمهاعالمية

فحسب،المجالاتهذهعلىالاختصاراتاستخداميقتصر

تستخدمهاالتىبالاختصاراتكثيرةقوائمحاليانجدفإننا

كلوتشملوالمقاييسللمواصفاتالوطنيةالهيئات

إلخ....وموسيقىوأغذيةوصناعةتجارةمنالحياةجوانب

منمعينةمجالاتفيالاختصاراتتوظيفويكثر

وأالدوليةوالهيئاتالمنظماتأسماء-ا:أشهرها

والمنظماتالمتحدةالأمهيئةفيالحالهوكما،المحلية

مث!،الكيميائيةالعناصر2-أسماءلها.التابعة

الأوزان3-إلخ...ح/حديد،/كربونك،نح/نحاس

(.ب)صمثلالمركبة-الأسماء4والعملةوالمقاييس

بنقطة.الحروفبينيفصلماوغالباالبريد.صندوق

كلمةشكلفيالختصرةالحروفنطقالثانيةوالطريقة

تنطقأنالثالثةوالطريقة)سابك(.)واس(،)إلخ(،مثل

)م،(،هجرية)هـ،:مثلالحرفيمثلهاالتيالكلمة

الطبعة،ا)ط(،تاريخدون،ت)د.(،ميلادية

.(لأولىا

هذهثنايافيالواردةالمقالاتمنكثيراأنوستجد

القوائمفيالاختصاراتمنكثيرعلىتحتويالموسوعة

سوفكما،والأشكالالصورعلىوالتعليقاتوالجداول

مثلالعلميةالموضوعاتداخلالاختصاراتهذهمثلتجد

إلخ....كمم،سم،

بعدظاهراسمفيهيذكرنحويأسلوبالا!ختصاص

نحوالضمير،منالمقصودلبيانغالبا،المتكلمضمير

ترممأهمط،نورثلاالأنبياءمعاشر)نحنك!ل!:قوله

منالمقصوديبينالذيالظاهرالاسمويسمى(.صدقة

نحو:بأل،معرفاالختصالاسميأتىوقدمختصا.الضمير

أبناءعلينانحو:،بالإضافةمعرفاأوالنشء،أربيالمعلمأنا

صفوفنا.نوحدأنالعرب
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أبها-بنانحو:)أيها(،بلفظةالاختصاصيكونوقد

نحو:)أيتها(،لفظةأو،الوطناستقلاليصان-الجحود

.الأطفالتربيةفييعتمد-الأمأيتها-علي

لفعلبهمفعولأنهعلىدأئمامنصوبايكونوالختص

أيهالفظاأماأعنى،أوأخص،تقديرهوجوبا،محذوف

والهاءنصب،محلفىالضمعلىمبنيانفهماوأيتها

منهما،بدلأونعتبعدهماالواقعوالاسم،للتنبيهفيهما

التمثيل.فيظاهرهوكمااللفظفيشبعهما

دونواحتجازهشخصعلىالقبفهرحالةالا!ختطا!

النخاسة.سوقفيويباعونيختطفونالعبيدوكان.رغبته

وفي.السفنفيالعملعلىويجبرونيؤسرونالبحارةوكان

أغلبفيالسفنكانتالميلاديأضامععشراالقرنبداية

العملعلىفيهاالعاملونويجبرالتوقفعلىتجبرالأحيان

صورمنصورةقانونيغيراعتقالأيويعد.أخرىسفنفي

وأشعخصئاأحيائاالفارونالمجرمونويختطف.الاختطاف

أ!بضافرصةمنليقللوارهمائنويتحذونهمالناسمنأكثر

.القانونعليهايعاقبجريمةالنساءاختطافأنكما.عليهم

خلالشائعاالفديةأجلمنالاختطافأصبح

الحالاتومن،الحاليأغرنامنوالثلاثينياتالعشرينيات

الأمريكيالطيارابناختطافأم329عامفيالشهيرة

الإرهابيونزاد،الحاليالوقتوفي.وقتلهليندبيرجتشارلز

إجبارلمحاولةالاختطافاستخداممنالسياسيون

مطالبهم.تنفيذعلىالحكومات

الرهينة.:أيضاانظر

ممتلكاتعلىمؤتمنشخصيقترفهاجريمةالا!ختلاس

.الخاصلاستعمالهقانونيةغيربطريقةفيهابالتصرفغيره

به.والهروبجهراالمالخطفبالاختلاسيرادوقد

وأمالبنهبفيهاالسارقيقومالتيالسرقةعنويختلف

فيسارقاالختلعم!يعتبرولاالتهديد.أوبالقوةغيرهممتلكات

الفقهاء-بعضعند-القطععليهيجبولاالإسلامىالفقه

النبيأنعنهاللهرضيجابرفعنالتعزيربمعليهيجبوأسكن

قطع(مختلسولامنتهبولاخائنعلىالش!:قال!سه

اسسنن.اأصحابرواه

العرفقانونفىمستحدثةجريمةالاختلاسيعذ

الشخصاتهامبالإمكانيكنلمحيث.القديمالإنجليزي

ولوحتىباسمرقة،قانونياعليهاستؤمنمابأخذيقومالذي

به.إليهعهدماتخالفبطريقةاستعمله

كانواالأعمالأصحابفإنأمر،منيكنومهما

تحتالوأقعةممتلكاتهميحمىقانوناستصدارإلىبحاجة

.الاختلاسبجريمةمايسمىفكانمستخدميهمتصرف

الأستراليةالولاياتبعضوفي،الإنجليزيالقانونوفي

بابتحتيدخلوإنما،مستقلةجريمةالاختلاسيعدلا

بالسجن.بالاختلاسالمقرالمتصرفويعاقب،السرقة

النظراتجاهعنناشئاختلافالمئظورا!ختلا!

خطايكونانلامختلفينوضعينمنيشاهدالذيللشيء

إليهوانظر،أصابعكأحدار!الشيء.إلىللنظرمباشرا

.الأخرىبالعينثانيةمرةإليهانظرثم،واحدةلعينمرة

الأكثرللأشياءبالنسبةالوضعفيالتغيريبدوكيفلاحظ

الأخرىبالعينثممرةالعينينبإحدىمشاهدتهاعندبعدا

عينكلفإن،العينينبكلتاالشيءإلىتنظروعندما

عماقليلأمختلفبمنظورمنهاالقريبةالأشياءتشاهدمنهما

اختلافمشكلةبحلعقلكويقوم.الأخرىتشاهده

الفلكفيالمنظوراختلافاستخدام

يايرمىالأرصاموقع

--أ-

--*

!)

نكاالمتحمص
ا!

فطرلصورلم
الأ-!دالم
صررلم

سص

أع!

حف

يوليالى،ا!رصاقممم

المححةإلىالمسا!ة

احتلاهـاططورراوية

مقدار.وبمعرفةالأرضلمدارالمتعاكسةالحهاياتمنإليها!مظرعدماودلكموقعا،أبعدنجومصم!قريبةنجمةموقعتحركالمحظوراحلافيسبص

والنحمة.الأرصبيرتفصلالتيالمسافةإلىالتهوصليستطئالف!جونالأرضمدارقطرولصصالممظوراحتلاف
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نتستطئأإذمنها،القريبةالأشياءإلىتنظرعندماالمنظرين

لديهيكونلاالأعوروالشخص.عنكبعدهامدىتدرك

فيصعوبةيجدقدولكنه،السليمةبعينهالنظرفيخلاف

القريبة.للأشمياءالمسافةتقدير

المسافةلإيجاد،المساحةفيالمنظوراختلافيستخدم

الطولمعروفقاعدةخطمدطريقعنبعيد،غرضإلى

شمثم.الخطهذاطرفيكلامنالبعيدالغرضإلىوالنو

نأوبما.القاعدةمحطتتشكلاناللتينالزاويتينتدوين

أصبحتقدطرفيهمنكلعندوالزوأياالقاعدةخططول

المثلث.ارتفاعحسابيمكننافإنهمعروفة

لإيجاد،الفلكعلمفيالمنظوراختلافويستخدم

الأساسي،للخطوبالنسبة.النجومبينالمسافاتمدى

الشمس،حولالأرضمدارعبرالمسافةالفلكيونيستخدم

بعيدةالنجومأنبيدطولأ،كممليون992يبلغالذي

حدإلىالمدىطويلالأساسيالخطيكونبحيثجدا،

القريبة.النجومعدافيمامسافاتها،قياسالمتعذرمنيجعل

علم.،الفلك:انظر

طبيعيةغيرحالةادلانظميةأوالقلبصرياتاختلال

نظمفيدائماالاختلالحالاتتكون.القلبإيقاعفي

،خطيرةمشاكلأيتحدثلاالتيضرباتهبزيادةالقلب

بشكلسريعاأوبطئاالقلبإيقاعيصبحقدأحياناأنهإلا

خطر.

غيربشكلبطئةتكونعندماالقلبإيقاعاتإن

القلب،فيمرضيةحالةعلىعلامةتكونماكثيراطبيعي

"لمناظميبداهاالتيالكهربائيةالنبضاتفيهاتضلحالةوهي

وهما،البطينينإلىطريقهاللقلبالطيعي"الإيقاع

بطيئاالنبضيصبح.القلبفيللضخالرئيسيانالوعاءان

فيهبوطاأوللوعىفقدأنايحدثقدالذيالأمرجدا،

بزرأعةالحالةهذهيعالجأنللطيبيمكن.الموتأوالقلب

شمحنةتنقلالأداةهذه.الجسمفيللقلبإلكترونىناظم

طبيعي.بايقاعالنبضفيهمثيرة،القلبإلىكصبائية

هىطبيعىغيربشكلالسريعةالقلبإيقاعاتإن

حدوثأوالقلبمرضأعراضظهورفيالرئيسيالسبب

نظمفىالاختلالاتهذهمثل.القلبمرضمنالموت

أوالشهورفيمتو!غيربشكلتحدثأنيمكنالقلب

السيطرةيمكنمنهاكثير.القلبيةالنوبةتعقبالتيالسنوات

علاجهايمكن،الخطيرةالطوارئحالاتفي.بالأدويةعليه

الصدمةهذهإعطاءيجبولكن،قويةكهربائيةبصدمة

.الموتأوالقلبفيحادتلفحدوثلمنعدقائقخلال

مزيلتسمىأداةبزرعالأطباءيقوم،الحالاتبعضفي

غيرالسرعةذاتالقلبإيقاعاتومعالجةلرصدالرجفان

بشكللهويوصلالقلبالرجفانمزيليراقب.الطيعية

اختلالحالةتحدثأنقبلالكهربائيةالصدماتآلي

دائما.تلفاالقلبضربات

تحدثوهي،الوعيفقدانيصحبهاحالةالا!ختئاق

الكافى.بالأكسجينالدمإمدادعنالرئتانتتوقفعندما

.يعاقعندماأوالتنفسيتوقفعندماالحالةهذهوتحدث

الأنسجةخلاياإلىالرلسينمنالأكسجينبنقليقومفالدم

ففي.أكسجينبلاتعيشلاالخلاياوهذه،الجسمكلفي

تبدأالرئتينمنللدمكافأكسجينوصولعدمحالة

.تموتثمالتعطلفيالخلايا

صدمةمنأوالغرقمنالاختناقيحدثأنويمكن

أشمياءمنأو،سامةغازاتامشنشاقمنأو،كهربائية

الاختناقأعراضوأول.التنفسيالمجرىفيتلتصق

الإصابةبعدالمصابويلهث،والغثيانوالارتباكالدوار،

مشبعةبشرتهوتصبحالهواء،استنشاقمحاولآمباشرة

وعيهالمصابويفقد.الزرقةإلىلونهايتحولثمبالدم

وتصبح،الدماغتصلالتيالأكسجينكميةتقلعندما

دقائق.ستمناكثرالوضعهذااستمرإذاقاتلةالحالة

التنفسإجراءإلىبالاختناقالمصابونويحتاح

.انظر:فوراللفمالفمالمسماةبالطريقةيتمالذيالصناعي

جهازفإنالطريقةهذهفشلحالةوفي.الأوليةالإسعافات

التنفس.استعادةفييساعدقدالتنفس

وهوالحمار.منقريبالجريسريعحيوانالأدحدر

المقدسالكتابفيالموصوفالجحشأوالوحشيالحمار

السهولفيقطعانفيالأخدرويتنقل.النصارىعند

الأخدرولون.كالحصانسريعايجريولكنهالحماريشبهالأخدر

الشتاء.فيللصفرةمائلوبنيالصيصفيالاحمرارإلىضاربلش

جحشه.معالأحدرهذايقفىالصورةوفي
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الضاربالبنيمنلونهويتنوعأسيا.غربفىالجافةالحارة

فيللصفرةالمائلالبنيإلىالصيففيالاحمرارإلى

أسودخطويمتدصفراء،رقعةمنهفخذكلوتغطيالشتاء.

فىشعروخصلةعرفوللأخدر"ظهرهطولعلىعريض

.الأكتافعندواحدمترحواليارتفاعهويبلغ.ذيلهنهاية

قريةفىنجرانمنطقةفىتقعمهمةأثريةمدينةالا!ود

ويقال.السعوديةالعربيةبالمملكةنجرانواديجنوبالقابل

بالمؤمنينحلماهوالاسمبهذاتسميتهاسببإن

الملكيدعلىعذابمنالمدينةهذهفي)النصارى(

،الميلاديالأولالقرنمنتصففى(نواس)ذيالحميري

والعودةالنصرانيةعنالعدولالمدينةأهاليمنطلبعندما

رسميةديانةويريدهابهايدينالتياليهوديةالديانةإلى

ضخما)شفا(أخدودالهمحفررفضوا،وعندما.لدولته

عنالعدولبينوخيرهمإليهالناسوساقبالحطبوملأه

أعدادامنهمفأحرقالأخدود،فيحرقهمأوديانتهم

المدينةهذهفيموجودةوالرمادالعظامآثارأنيذكر.كبيرة

.اليومحتى

سورةفىالكريمالقرآنفىالقصةذكروردوقد

النار-":الأخدودأصحابقتل):تعالىاللهيقول،البروج

لفعلونماعلىوهمإيرقعودعليهاهمإذ-":الوقودذات

-4.7.الروحشهود!بالمؤمنين

معظمنشأتوقد.مائلةجوانبذوعميقوادالا!ود

الممتدالعطمفالأخدود،الجداولأوالأنهاربتأثيرالأخاديد

أقصىفىيبدأإفريقياشمرقإلىاسياغربجنوبمن

العقبةفخليجالميتبالبحرماراالأردنبواديالشمال

إلىإثيوبياعبريمتدثم،عدنخليجحتىالأحمرفالبحر

مستوياتهوأدنى،موزمبيقثمفتنجانيقاكينياحتىالجنوب

وأعلاهاالميتالبحرفيالبحرسطحمستوىتحتم593

واديأنظر:كينيا.فيلمم!إلبحرفوقأم828

العظيمالأخدود

أريزونافيكانيونجرأندالمسمىالكبيرالأخدودأما

منيقتطعهكولورادونهرظلحيث،المتحدةالولاياتفي

أجزائهبعضعمقفيصل،السنينملايينخلالالصخور

كم.أ،6إلى

فىالزأحفةالمثالجبفعلأيضاالأخاديدتكونتوقد

الناتجةالوديانأمامنحنيا.شكلامتخذة،الجبليةالمناطق

امتلأتوقد.حادةزاويةشكلتتخذفإنهاالأنهارعن

عندالبحربماءالسواحلعلىالمثالجكونتهاالتيالوديان

الأزقةتسمى،ضيقةخلجانامكونة،سطحهارتفاع

البحرية.

)أيالأرضقشرةانفلاقعنالأخاديدتتكونقد

هذامثليسببوقد(،أخرىطبقةعلىطبقةانزلاق

البحر.قاعفيالأخاديدمنالكثيرتكوينالانفلاق

الأخدود،أصحابقصةأممريماالقرآنفىوردتوقد

البروخ.سورةفى

متنزه،الوطنىيلوستون؟التعرية:أيضاانظر

بمالعمق(،الأرض)سطحالأرض:انظر.ريائاماأحدود

)الحمق(بمالمجطالمحر(بمأعماق)اكتتهافالجغرافيةالكشوف

(.المحيط)قاعالهادئالمحيط

البيالات(.)حعالإحصاءانظر:.العيئاتأحد

مكونةأخدودجدران

الرمليةالصخورمن

يدأحدودفيالحمراء،

القوميةالمحميةديتشيلي

فىأريزوناولايةفي

المتحدةالولايات

تطلوهي.الأمريكية

،الوديانأحدعلى

ماحضارةآثاروتوجد

محفوظةالتاريخقمل

المحمية.تلكداخل



864هـ،25344-)0أبوعبدالله،الأخرمابن

الشيباني،يوسفبنيعقوببنمحمدم(.559-

يمافويعرف،لأضمابن،المحروف،اللهعبدبوأبوريالنيسا

أهلصدروكان.حجة،حافظ،محدثالكرمانيبابن

.عصرهفيبنيسابورالحديث

وصلى،الذهلييحيىبنمحمدالإمامجنازةشهد

بنمحمدومنمحمد،بنيحيىولدهمنوسمع،عليه

بنومحمد،العسعديعبداللهبنوإبراهيمالمروزينصر

وغيرهم.الفراءعبدالوهاب

عبداللهوأبوالصبغيإسحادتىبنبكرأبوعنهحدث

جمعممنوهو.وغيرهمالحاكمعبداللهوأبومندةبن

ابنبعدبنيسابورالحديثأهلصدروكان،فأوعى

العللفيحسنكلابموله،ويفهميحفظ،الشرقي

قط.لحنعليهاخذما،الناسأنحىمنوكان،والرجال

ومسند،الصحيحينعلىا!لستخرج:مصشفاتهومن

كبير.

المتنبى،)الهحاء(لشعرا:نظرا.لمحوركا،لإحشيديا

.(يةلإحشيدا)مصرريختاممر،،(ته)رحلا

اددولإحدىاللإخشيديةاددودةالدوللأ.،ال!!حشيدية

مصرفىالعباسيةالدولةعناستقلتالتىالإسلامية

نسبةترجعم(.359969-هـ،32358-)4،والشام

الإخشيد،جفبنطغجبنمحمدإلىالدولةهذه

الحلافةدارإلىجفجدهقدم،فرغانةمنالأصلتركي

اتصلحينتظهرالعمليةحياتهوبدأت.المعتصمعهدفي

مصرإلىجاءوحين،الشامبلادعاملبسطامابنبخدمة

بهفأعجب،التركىتكينقيادةتحتالفاطميينوقاتل

،م189هـ،603سنةالشراةوجبلعمانفولاهتكين

الرملةولايةفقلدتهالخلافةرضاوكمسب.عنهنيابة

سنةدمشقولايةثمم،289هـ،316عامبفلسطين

.م319هـ،931

الطولونيينعزلبعدفوضىحالةفىمصركانتولما

ابنفنجح.طغجابنيوليهاأنالراضيالخليفةرأىعنها،

لحملاتوالتصدينصابها،إلىالأمورإعادةفيطغج

اللقبوهوالإخشيد،لقبالخليفةفمنحه،الفاطميين

الأمراءلأميروتصدى،فرغانةملوكعلىيطلقكانالذي

الإخشيدأصبحثمومن،وهزمهوالبحرالبرفيرائقابن

منالخليفةعنودافع،الإسلامىالعالمفىالقوىأكبرمن

فيوراثةمصربولايةالخليفةلهفاعترف،رائقابنعبث

ودخلت،الشامبلادمنعليهاستولىماعلىوأقره،أبنائه

سلطانه.فيالحجاز
345بلإخصاا

،الشامفيالحمدانيالدولةسيفلأطماعوتصدى

صلحامعهوعقد،حلبودخل،قنسرينموقعةفيوهزمه

سوريا.شمالىعنبموجبهالحمدانيونلهتنازل

فحكما،صغيرينوكانا،ابناهفخلفهالإخشيدتوفي

عسكريةتربيةورباهاششراهالذيكافورمولاهوصايةتحت

الجيم!.عامقائدمرتبةإلىوصلأنإلىيترقىوأصبح

حدودوامتدتالحمدانيين،معحروبهفىكافورنجح

الشعراء،وقصدهجنوبا.والنوبةشمالأطوروسإلىدولته

ولايةيوليهأنبغيةمدحهالذيالمتنبى،الطيبأبوومنهم

بغيته.علىيحصللمعندماهجاهثم،الولاياتمن

دخلحتىكافورموتعلىطويلةمدةتمضولم

منعليهاواستولوام،969هـ،358سنةمصرالفاطميون

العباسية.الخلافة

تاريخ.مصر،:أيضاانظر

التغذية.انظر:.التغذيةأخصائى

الجنسيةالخلايااتحادفيها!مالتىالعمليةال!!خصاب

الجهازوينتججديدا.كائنالتنتج،والذكريةالأنثوية

)حيواناتالنطا!تسمىجنسيةخلاياالذكرفيالتناسلي

جنسيةخلاياالأنثىفىالتناسليالجهازوينتج(،منوية

اتحادعنتنتجالتىهىالمخصبةوالبيضة،البيضاتتسمى

)اللاقحة(.الزيجوتوتسمى،بالبيضةالمنويالحيوان

جنينا.تصبحأكثراللاقحةتكبروعندما

ولمعرفة،الحيواناتعندبالإخصابخاصةالمقالةهذه

.النباتانظر:،النباتفيالإخصابعنمعلومات

وأخارجياالحيواناتعندالإخصابسمأنيمكن

الجنسيةالخلاياتتحدالحارجيالإخصابفيداخليا.

العمليةهذهوتحدث،الانثىجسمخارجوالأنثويةالذكرية

نفسفيتقريباالماءفينطافهبوضعالذكرفيقومالماء.في

بعضويتصلبيضاتها.الانثىفيهتضعالذيالوقت

المائيةالحيواناتومعظمويلقحها.بالبيضاتالنطاف

الأسماكأنواعمعظمذلكفيبماوالفقاريةاللافقارية

تقريبا.الطريقةبهذهتتكاثر،والبرمائيات

نطافهالذكريودععندماالداخليالإخصابويحدث

ويشملالبريةالحيواناتومعظم.الأنثىجسمفيمباشرة

!ذهتتكاثروالثدساتوالطيوروالزواحفالحشراتذلك

ينمو،الزواحفوبعضالثديياتمعظموفيتقريبا.،الطريقة

فيأنهإلا.الإخصاببعدالأنثىجسمداخلفىالجنين

جسمها.خارجالجنينينمو،الزواحفمنكثيروفيالطور

البيضةوتحميداخلها،فيالجنينينموبيضةالأنثىوتضع

النامي.الجنينتغذيموادعلىالبيضةوتحتوي،قشرة
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بماالثديياتفيالإخصابتعززطرقإلىالعلماءوتوصل

احتمالمنالحصوبة،أدويةتزيدفمثلاالبشر.ذلكفي

تلقيحالممكنمنأصبحكذلك.الأنثىفيالحملحدوث

وفيهاالاصطناعيالتلقيحباسمتعرفعمليةفيالبيضات

بويقةالأنثىفىوتحقنالذكرمنالنطافتحمع

الكائندملطفةمنالعلماءتمكنكذلك.اصطناعية

صناعيةبيئةفيأياختبارانبوبفىالبيفحةمعالثدي

اللاقحةتنقلأنيجبالحالةهذهوفى.الأنثىجسمخارج

أكثر.لتنموالأنثىجسمفيالتناسليالجهازداحلإلى

التلقئبويقةبهماالحملتمالذلنالمواليديسمىوأحيانا

الأنابيب.أطفالاختبارأنبوبةفي

؟اللقاح،العقمبمالجنينالاستيلاد،أيضا:انظر

الأنابيب.أطفالالتكاثر،

والصوء(.الىا!ا!دين)الع!قةاللونان!:الأدحصر.

وثمانيناعمجسمذوبحريحيوانالأدخطيوط

عينانوللأخطبوط.بالمجسأيضاويسمى،أذرع

تشبهنقطةفىيلتقيانقالمميانقويانوفكانكبيرتان

ليمسكأذرعهالأخطوطويستعملالببغاء،منقار

والأسماكوالرخوياتالبحر()جراد،بالحسرطانات

،الأصدافأجزاءبينيفص!ولكى.الأخرىالصدفية

القرنيين.بفكيهعذاءهيق!

الأخطبوطيحمل.فريستهيشلسماالأخطبوطيحقن

يقتلأنبإمكانهأعصابسمالزرقاءالدوائرذوالألمشرالى

اليدقبضةحجمالأخطبوطاتأغلبحجمويبلغإنسانا.

طرفمنم6طولهفيبلغالعملاقالأخطبوطأماتقريبا.

منالاخرالجانبفيالثانىالذراعطرفإلىال!ذرعأحد

الجسم.

والبحرالصينبحرفيأساساالأخطوطاتاتعيش

الشماليةوأمريكاهاوايسواحلامتدادوعلى،المتوسصأ

تلكفيالناسمنكثيرويأكل.الغربيةالأنديزوجزر

إلىالأخطوطاتوتنتمي.الأخطبوطلحمالأماكن

.الرخوياتتدعىالصعدنيةالأسماكمنمجموعة

والحباراتوالقوا!.المحارأيضاالمجموعةتلكوتتضمن

لهاليستالتيالهلاميةوالأسماككالحباررخويات

خارجية.أصداف

المحيط.قاعكأفرائسهاتجدالأخطبوطاتأنواعبعض
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الأخاليوطجمس!م

لسديةلفدة!الج!الدكلاغالجمجمحةا

!نسيفوأنمبوبأصاتلمصاا

لفشرةا*

صعاءلأا

محا،ألأ

تناسليةكدة

"جر!بى

الحبرلم

الكلمية

الحبارشأنشأنها،أصدافللأخطبوطاتليس

يعسمىللحمايةمتينغطاءولها،الهلاميةوالأسماك

الأذرعتتصل.الشكلويعطيهالجسميغطيالحجاب

وتوجدقواعدها.علىيوجدالخلايابنسئمنبالجسم

لكلالأسفلالجانبفيالمستديرةالعضلاتمنصفوف

لهذهويمكن.ماصةكأكوابتعملحيثذراع

فقدوإذاعضو.بأيبشدةتتمسكأنالمصاصات

جديد.ذراعمكانهانبتذراعاالأخطوط

مكتملفمولهجيد،بشكلويرى،عينانوللأخطبوط

لهاليسالتي)الحيواناتاللافقارياتجميعخلافعلى

الخياشيم،طريقعنالحيواناتهذهتتنفسظهر(.عظم

داخلالماءبسحبالأخطبوطويسبح.الأسماكمثل

شكلفيفتحةخلالالخارجإلىالماءيعصرثمجعسمه،

الحيوانالمبعدالماءقوةتحرك)سيفون(.الرأسأسفلأنبوب

أسودسائلايفرزأنأيضاويستطئالأخطبوط.الخلفإلى

سحابةيشكلالسائلهذا)السيفون(.المذكورالأنبوبمن

الضواريمنالهربمنليتمكنالحيوانتخفىمظلمة

.كالقرش

منصغيرةأكياسعلىيحتويالأخطبوطجسم

الجهازمعالصبغةأكياسوتتصل(.ملونة)مادة،الأصباغ

يضطربعندمابوظيفتهافيهاوتقوم،للحيوانالعصبى

.لأخطوطا

أحدمنويمستثارلخطرالأخطبوطيتعرضعندما

أحمرأورمادياأوبنياأوأزرقفيجعلهلونهمايغيرفسرعان

مامعالانسجاميستطيعحتىاللونمنمجردابلأبيضأو

نحويحويعنقوداالأخطبوطأنثىوتضع،حوله

فىويفقسبالصخورالبيضويلتصق.بيضة0007001

هذهخلالولاتأكلالبيضالأنثىوترعىتقريئا.شوين

بعدبنفسهاطعامهاعلىالحصولفيالصغاروتبدأ.الفترة

.مباشرةالفقس

بمحيوان،النوتي،الرخوياتالصبيدبمأيفئا:انظر

الحبار.

علىعادةيوجدالحلقاتالأزرقالأخطبوط

بالحلقاتعليهالتعرفويمكنلأستراليا.الجنوبيةالشواطئ

سم.-46نحوالأخطبوطهذاقطرويبلغ.الملونةالزرقاء

وعندالناسيعضوأحياناالببغاء،منقاريشبهمنقاروله

اللعابيةالأخطبوطغددمنيخرجالذيالسميدخلذلك

هذاعضةبسببالناسمنالعديدماتوقد.الجرحإلى

الحيوانإبعادوبعد.مؤلمةالعضةتكونلاوغالبا.الحيوان

هذهتكونوربماالجلدعلىالدممنصغيرةبقعةتظهر

العضة.حدوثأووجودعلىالوحيدالدليلهيالبقعة

بفقدانالسريعالشعورهىللسمالأولىالاعراضوتكون

وتحتاج،الضحيةتنفسينقطعالأحيانأغلبوفي.الوعي

وأساعتينلمدةللفمالفممنصناعيتنفسإجراءإلى

الثعبانلدغةمعالجةطريقةالعلاجطريقةوتشبه.ثلاث

معينةمضادةكيميائيةمادةالانحتىتوجدولاتماما.

السم.هذامفعوللإبطال

الحلقاتالأزرقالأخطبوط

غوثبنغياثم(.6071-04هـ،29-أ)9الأدخطل

ليلىوأمه.تغلبقبيلةإلىينتمي.الطارقةبنالصلتابن

العصرشعراءأحد.دوبلولقبه،مالكأبووكنيتهإياد،من
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والفرزدقجريرالثلاثةالنقائضفرسانوأحدالأموي

الأصلى.اسمهعلىالأخطللقبغلبوقد،والأخطل

علىوكان(السفيه)أيالأخط!!فلقباللسانبذيءنشأ

الطقةفيسلامابنجعله.تغلبقومهدينالنصرانية

وصارالجزيرةباديةفينشأ.الإسلاميينالشعراءمنالأولى

مرهجاءجعيلبنكعبالفذتغلبشاعروبينبينه

ينهضأنيستطيعالعمرمقتبلفيشابشاعرعنكشف

فيالأقدارلهوأتاحت.قومهمكارمعنويدأفع،شعرهفى

ومعاويةعلىحروبانتهتإذوالتميز،الظهورفرصشبابه

معوقفتالتىالقبائلأهممنتغلبوكانت.معاويةبغلبة

منالتذمرظاهرةبدأتلهالأمراستتبوعندما،معاوية

والحجاز.العراقأهل

لبنيمغاضبين)وكانواوالأنصارالأمويينبينوحدثت

لسانإلىفيهامعاويةبنيزيداحتاجشعريةمعركة(أمية

الأنصارالشعراءفهابهجاء،منأصابهماعنهيدفعشاعر

-الأمويالشاعر-جعيلبنكعبيجدولم.وهجاءهم

الذيالشاعرفهو،معاويةبنليزيدألاخطلتزكيةمنبدا

فهجافعل،وقد،الكبرىالخاطرةهذهمثلعلىيقدم

صالأمويبالبيتأسبابهذلكبعدوأتصلتالأنصار

الرسمى.الخليفةشاعرمروانبنعبدالملكعهدفىصار

كانللأنصار،الأخطلهجاءفيسببايزيدكانومثلما

حومةإلىجرهسببامروانبنعبدالمللثأخومروانبنبشر

يحكماأنإلىدعاهحينوالفرزدقجريربينالنقائض

تردد،بعدففعلالاخر،علىأحدهمايفضلوأنبينهما،

مشؤومة.بأنهابينهما(حكمه)أيحكومتهووصف

جرير:الحكومةتلكفىالمشهورةالمقولةصاحبوالأخطل

صخر.منينحتوالفرزدقبحرمنيغرف

وردمراهجاءجريرفهجاهالأخطلماتوقعوحدث

أخرىنقائضإلىمعهجريرمعركةوتحولتبمثلهالهجاء

حتىينهزمولمالمواقفبعضفيجريرأمامفيهاتضعضع

موته،عندقالإذبنفسهيجودوهوحياتهمنلحظةآخر

يوصي:أنمنهطلبوقد

المماتعندالفرزدقأوصي

وأعيارهاجريربأم

:فقالذلكينقضأنجريراالموتيمنعولم

مالكأئوالقئوروزار

زوارهاألأمعبحفا

غلبوإنالاغراضمختلفشعرهفيالأخطلعالج

والنقائض.مطبوعمحققوديوانه.عليهوالوصفالمدح

أيضا.مطبوعة

فيشعرهمنبكثيرالأدبمختاراتكتبحفلتوقد

الأمويين:مدحفييقول.الأغراضمختلف

بهئنصرونجدااللهأعطاهم

فحتقربعذصغيرإلالاجد

لهمئستقادحتىلثئمسنلعداوة

قدرواإذاأحلاماالناسوأعظغ

المتهكم:الساخرالهجاءفىويقول

كلبهمالأضيالىاستنبحإذاقوئم

النارعلىئوليلأمهمقالوا

صورهمنكثيرةبأوصافالخمراستأثرتوقد

،الشرابفيواستغراقهنصرانيتهإلىذلكويعزى،الشعرية

قوله:ذلكمن

بكرواأومنكفراحوا،القطينخف

غيرصرفهافينوىوأزعجتفم

بهماستبديومشاربكأنني

جدرأوحمصضمنتهاقرقفمن

مترعةالقارذواتمنبهاجادت

المدزخرطومهاعنيندتكلفاغ

:فيقولبالخمرنقائضهإحدىكذلكويستهل

ملامتيل!تدرنالعواذلبكر

يلحانيفكلهموالعالمون

مقذيةبتنربةشقيتأنفي

شئنانبماءمشعشةصرف

بردهامنصاحبيأسقيفظللت

أروانيكمالأرويهعمدا

فهيجتالشمالجرتإذوذكرت

أبانوأمريالناشوقا

.بشارة،الخوريانظر:الصغير.الأخطل

م(.083-؟هـ،512-؟)سعيدالأحمش،

بنيمولى،الأوسطالأخفعشمسعدةبنسعيد،أبوالحسن

ويلقب،المجاشعىفيقال،ينسبوإليهم،دارمبنمجاشع

باللغة،عالمنحوي،الثلاثةالأخافشةأحد،بالراوية

أصحابه،أحذقوهو.سيبويهعنالعربيةأخذ،والأدب

طريقه.عنإلاسيبويهكتابيروولم

بننصرأصحابهمنوكانالأخف!.مولديعرفولا

معانيمنهامفيدةمصنفاتوله.الجهض!نصربنعلى

أبياتشرحولهوالفراء،الكسائيفيهحذوهوحذا،القران

التصريف،؟الأوسطالشعر؟معانيبمالاشتقاقبمالمعاني

أحمدبنالخليلعلىواستدرك.القوافيبمالملوككتاب

.المتداركأوالخببوهوالعروضفيعشرالسادسالبحر

م(.397-؟هـ،ا77-؟)الحميدعبدالأحمش،

بالأخف!عرفالمجيد،عبدبنالحميدعبدالخطابأبو
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القرانآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظرأكابرمنكان.المشهورينالثلاثةالأخافشةأحدالكبير.

الكريم.القرانسور(،وسوره،عنهموأخذالأعرابلقى.ومتقدميهم،العربيةعلماء

?،سيبويهعنهأخذ.وطبقتهالعلاءبنعمروأبيوعن

اللإنسادافعالدراسةهيالاخلاقيةالفلسفةأوالا!خلاقأولهوثقة.ورعاديناكان.عبيدةوأبوويونسوالكسائي

يقومبماموضوعهاويتعلق.طالحةأوصالحةإنهاحيثمن!!كرمرفىنا!اسوم!اىن،يتكلتحتالشعرفسرمن

الأفعالبينتمييزهناك.أفعالمنوالجماعاتالأضادول.!ضوهاال!يدةمنفرغواإذاكانواوإنما،قبله

اللاإرادية.الأفعالوقصد،عنبهانقوبمالتىأياللإرادبةولكن،التصانيفمنشيئايتركولمالأخفشتوفى

النفسعلماءانكما،الإراديةالافحالتدرسالاخلاقإنخصو!اوا!غة،الشوكشبأمهاتثنايافىمبثوثةآراءه

وهتماو!أايهمموسةنالل!0للأفعالالمممزالصبوخلاأقي-إلاصاجتمالالالغ.سيبويهكتاب

أضفىالذيوما،طالحةأوصالحةجعلهاالذيطمعرفةم(.279-؟هـ،531-؟)عكليالأدحمش،

الأخلاقية.الصبغةعليهابالأخفشعرف،الفضلبنسليمانبنعلىأبوالحسن

تأمليةأسئلةيطرحأنهللإنسانالمميزةالسماتمنالنحو.فيإمام.المشهورينالثلاثةالأخافشةأحدالصغير.

نأاللازممنليسإذ،يلزملاومابهنقومأنيلزمماحولوأبيواليزيديالمبرد،العباسوأبي،ثعلبالعباسأليعنأخذ

لاأفعالوهيوالهضمالتنفسعملياتعننتساءلمصرقدمكثيرا.يهجوهالروميابنكان.ثقةكانالعيناء.

نقبلأنبنايليقهلنتساءلأناللازممنولكن،إرادية.الحالضيقكانهـ(.003)حلبإلىوخرجهـ(،)287

بعضأنذلكأطفالنا.نعاملأنيجبكيفأو،ارلضوةالتثنيةالأنواءبم،سيبويهشرح:التصانيفمنلهذكر

اقيراتناضمنتندرجهيبلعليها،!جبرينلسناالأ!شمال.والمهذببموالجمع

الخلقية.5رو

وأهدافنالمثلناالمنهجيةبالدراسةالأخلاقعلميهتمالقرآنلممورمنال!خلاصسورة.سورةال!!خلاص،

السيئ،أوالحسنسلوكناوأنماطاختياراتناوأسبابالخلقيةعشرةالثانيةالشريفالمصحففيترتيبها.الميهةالكريم

:د--لا-لم!.-.تسميتهاوجاءت.اياتأربعآياتهاعددالممائة.بعد

إنمام!لقطجناسك!ادأ.الخلقيةالممالحياسةاأالخلقيأشكالدالفعلوتمثلالذيرياء،يشبهلمالذيالإيمانصدقمنالإخلاص

عنمسؤولأيبقىمناالفردلكن،العامةالعمليةالمعرفةمناللهرسولإلىجاءواالمشركينبعضأنروي،السورةفي

الحياةفيالمعرفةتلكبهايطقشخصيةقراراتآلخاذمنأمهوذهبأمنربكلناصفمحمديافقالوا:!يض

ايىميةاللههوقل)فنزلت،ياقوتمنأمزبرجد،منأم،فضة

والخلقالأخلاق1،20:الإخ!صالصمد*!الله"أحد

والإعجاز،اللإيجازغايةفيالكريمةالسورةهذهجاءت

بو!ماوالخلقالأخلاقالكطمتانتستعملماكثيراوعللاجلالفهونزهت،والكما!الجلالصفاتوأوضحت

الأنعسبمنأنهيرونالفلاسفةلكن،مترادفينلفظين.والنقصالعجزصفاتعن

النظامىالعلمإلىالقارئتحيل،فالأخلاقبينهما.التمييزجلاد4صفاتعنتحدثتالكريمةالإخلاصسورة

أما.السقيموالسلوكالقويمالسلوكيدرسالذيالعامعلىالمقصود،الكماللصفاتالجامعالأحد،الواحدوعلا

ماإذافالأخلاق،الواقعيةالسلوكبأنماطيختصفهوالخلق،النقصصفاتعنالمتنزه،سواهماكلعنالغني،الدوام

عديمتجريدياتصوراتكونفسوفالخلقعنانفصلتالقائلينالنصارىعلىوردت.والمماثلةنسةابوعن

فييتمثلأساساللأخلاقوضعواالفلاسفةلأن،المعنى،والبنينالذريةللهجعلواالذينالمشركينوعلى،بالتثليث

الخلقية.للتجريةالتأمليالتحليلأحد!اللههوقل)التعدد:ونفتالوحدانيةللهفأثبتت

،الأخلاقإلى!-اجلماذا.أخلاقينظامإلىالحاجةوالتناسلالذريةونفت،وبقاءهأزليتهوأثبتت.أ:الإحلاص

الرئيسيالسببإن؟بهاالمعمولالخلقيةالقواعدعلىزيادة،وجلالهعظمتهوأثبتت3.:الإخلاصيولد*!ولمللدلم)

إلىذلكفيدفعه،أفعالهلمعرفةفضوللديهالإنسانأنهوأحد!كفوالهيكنولم)والأضدادالأندادونفت

ففي.العامةمبادئهاعنوالبحثبينهاوالمقارنةفيهاالتفكير40:الإخلاص

لسناإذ،الصعوباتبعضنصادفالأخلاقيالتأملحالةقرأ)منكل!م!:اللهرسولقال:قالكعببنأبىعن

يخضعأنيخبغيالذيالأخلاقيالمبدأمنيقينعلىدائمااحمد.الإماماحرحه(القرآننجتلثقرأفكأمماأحد"اللههو"قل
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مشحلةمثلا،،شابةامرأةتواجهفقد.القراراتمنقرارله

تنصرفأنأودراممتهاتواصلأنالأفضلمنكانإذاما

القضيةأنلهايبدوربماأسرتها.مساعدةأجلمنللعم!!

ضحياأبويهاأنترىولعلهالعائلتها،وفاءقضيةهيإنما

لأنهاونظرا.الدراسةمواصلةمنلتمكينهاطويلةمدة

أنهعلىقليلا.أجلهمامنتضحىأنتريدفهيلهمامدينة

المتينالأساستبنيأنحقهامنبأنهتقتنعأنالممكنمن

ماأقصىعلىالحصولطريقعنطيبةحياةتعيشلكي

أهميةتدركقدذللثعنوفضلا.والمعرفةالعلممنيمكن

خدمةفيفاعلةمساهمةتساهملكىالدراسةمواصلة

المجتمع.

حدفىبالمبدأالمقصوديخصفيماأيضانختلفقد

صراعاتتوجدأنهكما.بالفضيلةيقصدماذاأو،ذاته

نإ.النيرةالعقولذويمنالأفرادوبينالأمبنأخلاقية

طابعاالأحيانبعضفىيتخذقدالأخلاقىالخلاف

ذوي!ننكونأنعلينايجبلماذا:فنتساءلأساسيا،

باحترامأنفسنانلزملماذاأو؟مطلقةبصورةالأخلاق

تمكنهابطريقةتتطورفالأخلاقوهكذا؟الخلقيةالواجبات

الخلقي.السلوكإلىوالتوصلالعقباتهذهتذليلمن

علميطورالأخلافعالمإن.الأخلاقيةالمنظومةتطوير

منالتىالنموذجيةالأحكامتفحصطريقعنالأخلاق

الخلقية.قرأراتهمعنالناسيعبرخلالها

وسلوكناأضاأقواخلالمنينكشفلافالتخلق

التيالعامةالقواعدخلالمنأيضاينكشفبل،فححسب

الطالبيقولقدمثلا،.الفرديةالحالاتمنحالةنبرربها

الكتابهذاصفحاتعلىشعيئابقلميأخط"لن:النزيه

الخلقيالقرارهذامسببعنلمسألناهوإذا"المكتبةمنالمستعار

هذهفأمثال"العامةالملكيةاحترامالواجب"من:يقولقد

عالميدرسهاالتيالخلقيةالحالاتضمنتندرجالأحكام

.الأخلاق

لكنالفرد،صنعمنعادةهىالأخلاقيةالمنظومةإن

منالخاصةأخلاقالاعتبارفييأخذأنينبغيالفردهذا

عندماحطرةمشكلاتتعرضفقد.العامةوأخلاقالناس

العامة.أخلاقيممعينةأخلاقيةمنظومةبيننقارن

العامة،لأخلاقالانتقادشديدنجدهماكثيرأفالفيلسوف

رأييخالفكانماكثيراسقراطفإن،المثالسبيلعلى

معنىحول،المدينةفيالحكامرأيبل،الناسمنالعامة

المبدأ.علىوالثباتالعدل

عندماالقيممناثنتينأبداينسىألاللفيلسوفينبغي

إلىالحاجةهىالأولى،الأخلاقيةالمنظومةلتطويريتصدى

حيث،ديمقراطيبلدفيوخصوصاوالنقد،التفكير

القيمةاما.سياسيةاهميةالعامةالخلقيةالاقتناعاتتكتعسب

نأذلك.الجميعسعادةأجلمنالعملفتخصالثانية

الموجهالفكريالنقدشدةفىتتحكمقدمعينةظروفا

سليمة.خلقيةمبادئإقامةبهدفالعامةللأخلاق

والدينالأخلاق

عنبمعزلالأخلاقىالتفكيرينطلقأنالنادرمن

قويتأثيرلهالدينأنذأسكأسبابوأحدبمالدينيةالمعتقدات

دياناتإن.والجماعاتالأفرادلدىالخلقيةالأحكامعلى

دقيقةقانونيةمدوناتعلىاشتملتوالمصريينالاشوريين

الخلقية.الواجباتيخصفيماالقراروتوجهالسلوكتنظم

ليشملوالطقوسالعبادةمسائلالدينيالتشريعتجاوزوقد

قضاياسايجازوسنعرض،الأخلاقيةالتعاليممنالعديد

السماوية.غيروالأديانالسماويةالأديانفىالأحلاق

السماويةالأديان

أللإيمانأيالأخلاقيةالوحدانيةفكرةقدمت.اليهودية

كلومقصدجمعاءالبشريةربهوالذيالعادلبالرب

ليعززالعادلالربمفهومأتىوقدللخير.يسعىمن

العشرالوصاياإنالبشر.بهاتحقيدالتيالخلقيةاواجبات

الأفرأدأخلاقفيالدينىالاعتقادأثركيفيبينمثالخير

قسمينإلىالبشرتقسيماعتادوااليهودلكن.والجماعات

والثاني،لغيرهمليسماالحقوقمنولهمأجهوداأحدهما

بينهم:فيماأليهودمعاملةيعاملونلاوهؤلاءاليهود.غير

:عمرانآل!سبيلالأميلنفيعليناليسقالوابأنهمذلك)

التيالخلقيةالتعاليممنالكثيرأقرت.النصرانية

الدينوالنصرانىالدينرجالاهتم.اليهوديةتضمنتها

الأسمىبالهدفالمتعلقةبالمسائلسواء،حدعلىاليهودي

وأصحاب.الخلقىبالواجبوالقيامالخيروفعلللبشرية

أخلاقيامذهباوضعواالنصارىمنالأخلاقيالاتجاه

الإغريقيةالفضائلعلىوقائماالبشريةالطبيعةمنمستمدا

أما.والعدلوالشجاعةوالاعتدالالحذرفيالمتمثلة

فيالمتمثلةالخلقيةالخصالعلىركزتفقدالنصرانية

بالقيموثيقارتباطذاتلكونهاوالتضحيةوالرحمةالحب

الدينية.

فيالرئيسيةالقضايامنالسلوكقضاياإن.الإسلام

الرسالةلبهيبلالأديانخاتمهوالذيال!!سلام

)إكلا:قولهفيكللاي!الكريمالرسوللخصهاالتيأل!سلامية

يبتغىالإسلاميةواللأخلاق(.الأخلاقمكارملأتممبعثت

وردوقد.الكريمةالفاضلةالحياةبهاتبتغىثماللهوجهبها

الآخرةالداراللهآتاكفدماوابتغ):تعالىاللهقولذلكفي

اللهكتابوالقران.77:القصصالدنيا!مننصيبكلنسولا

صالحةوالدنياالدينلمسائلشاملةأخلاقيةتعاليمفيه،تعالى
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كليةأخلاقالإسلامأخلاقلأنوذلك،ومكانزمانلكل

.الإسلامفيالأخلاقان!:.والمكانالزمانتتجاوز

السماويةغيرالأديان

العالمهذاقيودمنالروحتحريرعلىتركزالهندوسية

مختلفوإن.الحياةشؤونمنالتامالانعتاقإلىوتدعو

الخلقيةالتعاليمأمرتؤكدوالكونفوشيةالبوذيةالمذاهب

واعتدالعطفمنالأخلاقيةالمعاييريساندمنهماوكل

فيالتأملممارسةعلىالفرديشجعكما،للعنفواجتناب

الأخلاقية.المسائل

الأخلاقيينالفلاسفةبعضإن.الإنساليةالنزعة

مستقلةأخلاقيةمنظومةإيجادضرورةعلىركزواالغربيين

تمارسلاتزالالخلفيةفهذه.واللاهوتيةالدينيةالخلفيةعن

العلمانيينالغربيينالأخلاقيينمنالعديدلكن،هناكتأثيرها

مستقلاميداناالأخلاقيةالفلسفةيجعلواأناليوميريدون

عنبمعزلالأخلاقيةللقضاياالحلوليوجدواوأنتماما،

يخططونالتيالأخلاقيةالأنظمةأنعلى.الدينيةالمفاهيم

الذيالتدينإلىتفضيقدأو،باللهالإيمانتستلزمقدلها

الخلقية.واجباتناكماواجبهو

الأخلاقيةالمنظومات

منالأخلاقيينالفلاسفةأشهرإن.والرومانالإغريق

وأرسطوأفلاطون-سقرأطبعد-هموالرومانالإغريق

بقضاياعنيمنأولكانفسقراط.والرواقيونوالأبيقوريون

(الأرضإلىالسماءمنالفلسفةأنزل)إنهفيهوقيلالسلوك

اعتبرهحيثسقراطعنمشوقةصورةأفلاطونرسمولقد

نأيجببأنهموقال،الأخلاقلفلاسفةالمشخصالنموذج

الأحكاممنمادتهميستخلصواوأنقدوةلهميتخذوه

بالتساؤليلتزمواوأناليوميةالحياةمواقفومنالخلقية

يرى.الفاضلةالشخصيةتحديدإلىالتوصلأجلمنالمستمر

السلوكضوابطيضعأنإمكانهفيالإنسانأنأفلاطون

بهيفضيسوفالذيالخيرطريقفىبالسيروذلكالحلقي

المثالي.العالميوجدحيث،الماديةالظواهروراءماإلى

الأخلاقأي-الأوروبيةاللغاتفي-إيثكسكلمةأما

كتبهأحدسمىالذيأرسطوهوواضعهاإنفقيل

نيقوماكوسلابنهأهداهالذيالنيكوماشية،الأخلاق

منالسعادةلتحقيقالناسكلسعيمافىأوضححيث

الخيرأوالهدفمشكلةيثيرالأمرهذا.أخلاقيةدلالة

الأخلاقيةمقوماتهإحدىالسعادةتعتبرالذيالحقيقي

الأساسية.

فىتتمثلالسعادةدرجاتأعلىأنأرسطوويرى

يتخلقأنينبغيالتيالخصالوأن،بالتأملالعقلانشغال

.والعدلوالشجاعةوالاعتدالالحذرهيالفردبها

العصربهتميزالذيالاجتماعيالاضطرابأثناءأما

فقدالرومانيالإمبراطوريوالعصر)اليوناني(الهيلينستى

نأوذلك،شعبيةالفلعسفةأقسامأكثرالآخلاقصارت

فهذا.قويةشخصيةواكتسابللتسليإليهامالواالناس

كلهالخيرإنوقالواالفرد،علىركزوانحوهنحاومنأبيقور

اللذةمنأنواعبينالأبيقوريونميزوقد.اللذةفىيتمثل

الجسد.لذاتعلىالعقللذاتوفضلوا

وسينيكازينون-الرواقيةالمدرسةزعماءإن

عندافعوابدورهمهمأوليوسوماركوسوأبيكتيتوس

إلاتتملاالراحةهذهلكن.التامةالبالراحةأهمية

ومن.الكونفيالمتمثلالإلهيوالمبدأالفردبينبالتوحيد

هوواحدمعشرإلىينتمونالناسجميعأنأيضاارائهم

الرواقية.الفلسفةأنظر:.البشريةمعشر

مفاهيمهممنالكثيربنوا)النمارى(.اللاهوتيون

توماوالقديسأوغسطينالقديسفلسفتيعلىالأخلاقية

الفردبينالعلاقةعلىأوغسطينركزحيث،الأكويني

والسلوكالخلقيللسلوكالألمماسباعتبارهاتعالىوالله

وبينالحسنةبالأخلادتىالتحلىبينربطأنهكما،الديني

الخصالربطفقدالأكوينيأماوللجار.تعالىللهالحب

النصرانيةالخصالمعأرلعمطو،بهاأشادالتياليونانية

معيارأنيرىكما.والإحسانوالأملالإيمانفىالمتمثلة

المتمثلالعقل:بجانبيهالعقلإلىيرجعالأخلاقىالحكم

البشراحتياجاتمنالمستمدوالعقلالإلهيةللشريعة

الدنيوية.

سبينوزاباروكوهم.المتأخرونأوروبافلاسفة

سبينوزاوضعلقد.ميلستيوراتوجون،كانطوإيمانويل

البشريةالكائناتتصورحيثللأخلاقميتافيزيقيانمطا

فيالمتمثلاللامتناهيالجوهرمنمحدودةأومتناهيةمظاهر

أفكارهسنيأنالإنسانواجبومن.الطيعةفيأوالله

منيتمكنبحيثانفعالاتهفىيتحكموأنالوضوحعلى

الأساسيةالخلقيةالمسألةأنكانطيرى.أمرهحقيقةإدراك

إذاإلابالأصالةخلقيايعتبرلافالفعل.بالدافعيةعلاقةلها

كانولئن،الواجبمنصرفبدافعالإنسانبهقام

فينبغيحريةبكلأداهإذاإلاخلقيافعلهيعتبرلاالإنسان

ميلأما.بهالخاصةالخلقيةلقوانينهمصدرايكونأنكذلك

بالمنفعة،ارتباطاأكثرالخلقيةالمعاييرإلىنظرتهكانتفقد

لمبدأخاضعايكونأنينبغيالخلقيالقراربأنيقولحيث

.الناسمنعددلاكبرالسعادةمنقدرأكبرتحقيق

أهمإن.الأخلاقيةالعشرينالقرنمنظومات

والانفعالية،،الحدسيةهيظهرتالتيالأخلاقيةالنظريات

الحدسية:أصحابيقول.الشخصيةوالواقعيةبموالطبيعية

حيث،الأساسيةومبادئنابقيمنامباشراإدراكاندركإننا
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بطريقةمعناهافنفهم،الخلقيةالبشريةالخبرةفيلناتتجلى

وراءسعياالطويلةالعقليةالعملياتنستخدمولا،حدسية

.معقدةأوغريبةخلقيةمسائلواجهتناإذاإلاالقويمالخلق

الخلقيةمواقفناأنالانفعاليةالنظريةأصحابويرى

محتوىأيتنقللالكنهاوانفعالاتنارغباتناعنتعبر

لالكنهاختياراتنا،عنيكشفالخلقيفالخطاب.معرفي

العقلية.بالمسوغاتيشفعها

لاالخلقىالسلوكإن،الطبيعيةالنظريةأصحابيقول

صو،الاخرةفيبالحياةأوسبحانهاللهبمشيئةلهعلاقة

الواقعيةالاعتباراتعلىتبنىأنينبغىالأخلاقيةالقرارات

كماالدنيا،هذهفىالكائناتجميعوحولالبشرحول

لكىوالاجتماعيةالطبيعيةبالعلومنستعينأنبنايجدر

النظريةأما.البشريةالطيعةتحترمقراراتإلىبهانتوصل

موقعنامراعاةإلىبالحاجةفتعترفالشخصيةالواقعية

اللهعندائماتبحثإنهاحيثمنالبشرمنلغيرنابالنسبة

نأينبغىوجماعاتأفرادافحياتنالذلك.الكونخالق

تعالى.للهخلقيابالتفتحتتميز

المهنيةالأخلاق

أعمالتحددالتىالمدونةهىالمهنمنمهنةأخلاقإن

فالمدونة.المهنةفيالمطلوبالمستوىلهموتعينأعضائها،

فيالكفايةمنعليامستوياتتحقيقإلىتعسعىالمهنية

معشروترقيةأعضائهابينالعلاقاتوتعزيزمعينميدان

تحقة!لاقدالمهنيةالمدونةلكن.أفضلحياةإلىالناس

الناسترشدقدأنهاعلى.الأهدافهذهبالضرورة

الترتيباتأحياناتضعالمهنيةالمدونةأنكمابها،وتذكرهم

أعضاءمنالمهنيةالأخلاقينتهكمنبشأناللازمة

القوانينفإنالمهنيةالأخلاقإلىبالإضافة.المجموعة

المصلحةتكونحينماالمهنةشؤونتنظمقدالعمومية

.مهددةالعمومية

كانيخقتارلطويل،لهاالمهنيةالمدوناتبعضإن

علىدائمايحرصون،الدينوعلماءالقانونورجالالأطباء

أبقراطقسمالمدوناتأشهرومن.المطلوبالمستوىمراعاة

وخدمةالحياةع!للحفاظالطبمهنةكرسبموجبهالذي

.أبقراطانظر:.البشرية

الأخلاقمدونةاستعمالإلىيهدفاتجاهاليوميتنامى

لدىالمسؤوليةروحوغرس،المهنيالمستوىرفعأجلمن

الاتصالميادينفىوالمشتغلين،والممرضاتالمهندةن

التأثيرذاتالاخرىالتنظجماتمنذلكوغيرالجماهيري

.الناسفيالقوي

بمالفلسفة،الإنسانيةالنزعةبمالإرادةحرية:أيضاانظر

الدين.

سدوكنيمفاهيممجموعةالبروتستانئيةالأ!ق

وضبط،للعملالأخلاقيةالقيمةعلىتركزالنصارى

هذهأخذتوقد.الشخصيةبالمسؤوليةوالشعور،النفس

لايعيشونالناسبأنالبروتستانتىالاعتقادمنالمبادىء

وأالناسأعمالإنبل،فحعسبلأنفسهمويعملون

وسرهن.اللهبأمرتتأتىإنماأحيانا،تسمىكمامقاصدهم

بمغالبة،ولله،وللمجتمع،لأنفسهمقيمتهمعلىالناس

والسلوكالنفسوضبط،الخلصالعملطريقعنالشدائد

الأخلاقي.

إيماناالعملعلىالناستحثالبروتستانتيةوالأخلاق

توخياالذاتنكرانعلىوتشددخير،العملبأنمنهم

وأالترففيالطائلةالأموالتبذيرعنوتنهى.للاستقامة

تلهىالزأئدةالرفاهيةأنعلىوتؤكد،الشحصيةالملذات

البروتستانتيةالأخلاقترىولاالده.نحوواجبهمعنالناس

تغريحينمافقطإثماتصبحإنماذاتها،فىإثمالثروةأن

.والفسوقبالتبطل

العلياالمثلأهممنواحدةهيالشخصيةوالمسؤولية

النظروبعدالإخلاصفمثلا،،البروتستانتيةالأخلاقفي

وصمود،النجاحعلىالإنسانتعينأموروالتدبر

طاقته،تبديدمنيحفظهالمغرياتأمامالإنسان

الأخلاقن!فيوالإنسان.ووقتهومدخراته

وأمينا،عملهعلىدؤوباكانإذاطيبالبروتستانتية

،الكسولمنأطهرالشخصهذافمثلومستقيما.

والمبذر.ملذاتهعنوالباحث

بعالمالصلةوثيقةالبروتستانتيةالأخلاقفكرة

عاميخلالفيبركتبفقدفيبر.ماكسهوألمانىاجتماعي

الأخلاقبعنوانمشهورةمقالةامأ-409509

مبادىءأنفيهاأكدالرأسماليةوروحالبروتستانتية

الاقتصاديالنظامتطورفيأسهمتقدالبروتستانتية

ومؤسساتأفراديسيطرالرأسماليةففى.رأسماليةالمسمى

،الدؤوبالعملأنويوجهونها.كماالإنتاجوسائلعلى

بناءعلىيساعدذلككلالأفراديدخرهوماوالاستثمار

الرأسمالى.الاقتصاد

.اللوثريالدينيالإعسلاح،ماكسفيبر؟أيضا:انظر

الشريعةمنيتجزألاجزءالإسلاملمحىالأ!خلاق

تقومهلهو:الذهنإلىيتبادرقدالذيالسؤال.الإسلامية

أساسعلىالدينيقومأمدينيأساسعلىالأخلاق

تضمنهاالسؤالهذاعلىوالإجابة؟أسبقأيهماوأخلاقى

خلقلعلىوإنكعدط:)محمدلرسولهتعالىاللهقول

وكانتالردمسالة؟فماالرسولهوذلك.4:القلم!عظيم

(الأخلاقمكارملأتممبعثت)إكلا:هيعلهمنهالإجابة
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هيإذنفالرسالة.للبخاريالمفردالأدبفيوردصحيححديث

الصالحة.النافعةالأخلاقرسالة

الإسلامفيالأخلاقأهمية

بمالأمينعلطالرسولتصفالإسلامقبلقريشكانت

هيالكريمةالصفاتمنوغيرهاالأخلاقيةالصفةوهذه

أهميةتكمنوهنا،الرسالةلحملعدبالرسولأهلتالتي

لاالأخلاقيةالرسالةهذهإنإذ،الإسلام!يالأخلاق

لأنطيبةكريمةوصفاتحسنخلقذوإنسانإلايحملها

لاحسنةأخلاقايحمللافالذي.يعطهلاالشيءفاقد

أحاديثوردتولذلك.الإسلاميةالرسالةلحمليصلح

فعن.الخلقحسنفيالإيمانكمالتجعللمج!!،عنهكثيرة

إيمانا؟أكملالمؤمنينأي،اللهرسولياقلت:قالذرأبي

:ظلعل!النبيعنهريرةأبىوعنخلقا.أحسنهم:قال

خلقا(.أحسنهمإيماناالمؤمنين)أكمل

العملية،الناحيةمنأما،العامةالنظريةالناحيةمنهذا

نإبلعليها،الإسلامحثكثيرةعمليةفضائلفهناك

سائدةكانتالتيالطبةالأخلاقبعضأقرط!ئذالرسول

أمر!وت!اللهرسولأنلدرجة،الكرمكفضيلةالجاهليةفي

أباهالأنالطائىحاتمبنتأسربفكالمعاركإحدىفى

كثيرةأحاديثوردتوقد.الأخلاقمكارميحبكان

حفظفيجاءماذلكمن،الفضائلهذهعلىالحثفي

رسولخطبناما:قالمالكبنأنسعن،الخيانةوذمالامانة

لالمندينولاله،أمانةلالمنإيمانالا:قالإلاعلدطالله

والوفاءالدينبينظ!ت!يقرنالوصيةهذهففيله(.عهد

له.أمانةلاالذيعنالإيمانويخفىبالعهد

الأمانة)أد!؟ت!:اللهرسولقال:قالهريرةأيوعن

وهذا.البخاريرواه(.خانكمنتخنولا،ائتمنكمنإلى

أبيإلايفعلهلاالنادرةالنبيلةالكريمةالأخلاقمنخلق

الممنهمنإلىالأمانةالإنسانيؤديأنأيطيبها،النفس

الحصرلاالمثالسبيلعلىهذا.بالمثلخانهمنيعاملوألا

وصلةالجواركحسنالعمليةالفضائلمنكثيروهناك

الفقير،الباشوإطعامالمسىء،إلىوالإحسان،الأرحام

)إن:علطلقولهالحياءهوجميعهاالفضائلهذهوسيد

الحياء(.الدينهذاخلقوانخلقا،دينلكل

الاجتماعيةالحياةتقومالعمليةالفضائلهذهوعلى

الإسلاميالإخاءبروابطالمسلمالمجتمعأعضاءويرتبط

الاجتماعية،الأواصروتقوى،والتقوىالبرعلىويتعاونون

وتسموتزكيهالتيالإنسانيةالفضائلالإنسانحياةوتغمر

اللاتىالنسوةقالتولذلك.الكرامالملائكةمصافإلىبه

إلاهذاإن):السلامعليهيوسفعنالعزيزامرأةجمعتهن

لأنالملكعلىالإنسانفضلوقد3.أ:يوسف!كريمملك

الملكرتبةمنأعلىدرجةإلىببشريتهيسموالإنسان

لاوالملك،قدميهتحتوالرذائلالشروركلفيضعالكريم

يقدرالصالحوايإنسان!مرماويفعلأمرهمااللهيعصي

يفعله.لاولكنهالشرفعلعلى

أخلاقيةرسالةالإسلام

سبقتفهل،أخلاقيةالإسلامرسالةكانتإذا

المجتمعاتعنيحدثناالإنسانيالتاريخإن؟الدينالأخلاق

منصورةلنافينقل،السماويةالرسالاتنزولقبلالبشرية

فىسائداكانالذيالاجتماعيوالاضطرابالفوضى

حياةذلكعلىالامثلةأوضحومن،المجتمعاتتلك

فقدع!يشط،الرسولبعثةقبلالعربيةالجزيرةفىالإنسان

وقد،الاجتماعيوالتحللوالفسادللفوضىنموذجاكانت

وقل،الاجتماعيةوالقاعدةالقانونهووصارالشراستحكم

لمالذينالحنفاءمنالمجتمعمنثلةوانفردتالخيرأعوان

الحياةواعتزلوا،القوموضلالالجاهليةحياةتستهويهمتكن

منالفترةوهذه،والآثامالشرورمنفيهالماالاجتماعية

الفطرةعنالبشريالانحرافعنتعبرالعربيةالجزيرةتاريخ

لاعليهاالناسفطراللياللهفطرة)السليمةالإنسانية

لاالناسأكثرولكنالقيمالدينذلكاللهلخلقتبديل

منأحسنومناللهصبغة)أيضاوهي3..:الروم!يعلمون

انحرفوعندما.381:البقرة!عابدونلهونحنصبغةأدله

هيالتيالفطريةالأخلاقوعنالفطرةعنوحادالإنسان

ماليقومالسماءبأخلاقالوحىنزل،الإسلاميةالأخلاق

مرةالفطرةأخلاقإلىوليردهمالناسأخلاقمناعوج

،السويالإنسانأخلاق،الأصيلةالأخلاقوهي،أخرى

تعدىقدويسرقويزنيويقتلويضربيعتديالذيلأن

وقتلاعتداءدونآمنةحياةيحياأنفيغيرهحقعلى

لأن،سويغيرفهوولذلك،وخديعةوخيانةوسرقة

هووهذاغيرهويحفظنفسهيحفظالذيهوالسوي

المجتمعاتكلفيالطبيعيةالحياةعليهتقومالذيالأساس

إلىيسىءماكلمنالغيروحفظالنفسحفظأيالبشرية

الشريعةمقصدهوعينهوهذاإنسائا،بوصفهالإنعسان

وهيثلاثةالإسلاميةالشريعةمقاصدإنإذ،الإسلامية

يأوالتحسيناتوالحاجياتالضرورياتتحقيق

.الحياةهذهفيللإنسانالكماليات

قيامفيمنهابدلاالتىالأمورهي.الضروريات

مصالحتستقملمفقدتلوبحيثوالدنيا،الدينمصالح

الدين،حفظوهى،خمسةوالضرورياتوالدنيا،الدين

فهيالحاجياتأما.والعقل،والمال،والنسل،والنفس

الضيقلرفعالحياةهذهفيالإنسانإليهايحتاجالتيالأمور

المطالببعضتحقيقعدمنتيجةتكونالتيوالمشقةوالحرج
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والرفاهيةالسعةمنبشيءكلهاالإنسانحاجياتكتحقيق

إلىيؤديماوإزالةوالمس!شوالملبسوالمشربالمأكلمن

الإنسانعنكالتحفيفالظروفبعضفىوالحرجالضيق

الاضطرار.حالاتفىوذلكبالرخصبعفالتكاليففي

حياةفيال!ساليبوأحسنأجملاتباعهيالتحسياتو

محاسنمنيليقبماالأخذهىأخرىوبعبارة.الناس

العقولتأنفهاالتيالمدنساتالأحوالوتحنب،العادات

جوانبهارتبطتقدالإسلامأننرىوهكذا.الراجحات

يؤكدالذيالأمروهو،أخلاقيةغايةلتحقيقأخلاقيبرباط

التشريعيالنظاموأن،الإسلامروحهيالأخلاقأن

الأخلاقية.الروحلهذهمجسمةصورةهوالإسلامي

ووضع،الإنسانيةالحياةتنظيمهىهذاعلىالدينومهمة

وتساعدهضرورياتهالإنسانتحفظالتيالإلهيةالضوابط

هذافيهوالإنسانوخالق.وكمالياتهحاحياتهتحقيقعلى

اللطيفوهوخلقمنلعلمألا)الإنسانمنأدرىوغيره

.41؟الملكالخبير!

هوالدينفإنالفضائلجسدهىالأخلاقكانتوإذا

ويزيدها،وينميهاويزكيهاالفضائلهذهيحركالذيالروح

ممارسةمنحرمهاأي.أ.الشم!:دساهامنخابوقد)

لهديه.اتباع!وعدمالدينعنبإعراضهوذلكالفضائل

بمقتضىتعمل،الرياضيةكالمعادلاتالفضائلوليعست

يستطيعلاوالإنسان،اللهمنروحهيبلالرياضىالمنطق

يكونحيثيوجههربانيوهديإلهيةنفحاتبدونالسير

يخضعانلاوالكفرالإيمانفإنولذلك.والفلاحالصلاح

منويكفرلديهتوافرتمنيؤمن،محددةعقليةلمواصفات

الحوالك،عندبهيستضاءنورالإيمانبل،لديهتتوافرلم

عنهيعرضوعندما،الحقإلىفيصلالعقللهيستضيء

الحقنورإلىيهديالعقلفنور.للباطلالغلبةفتكون

واليقين.

الأخرىوالعقائدالإسلامبينالأخلاق

،التوراةمعبالمقارنة،القرانأننجد.السماويةالأديان

.التوراةفىجاءتالتيالأخلاقيةالمعالمدفسعلىركز

تكررالتوراةفيوردتالتيالوصايابعضأنذلكمثال

التوراةفي،تقتللا:ذلكمن،الكريمالقرآنفيورودها

،تزنلاالساء:92.!أنفسكمتقتلواولا):القرآنفييقابلها

كانإنهالزناتقربواولا)القرآنفييقابلهاالتوراةفي

التوراةفيوردتوقد32.الإسراء:سبيلا!وساءفاحشة

والسارقةوالسارق)القرآنفييقابلها،تسرقلاوصية

تشهدلاالتوراةفيووردت38.:المائدةأيديهما*!فاقطعوا

قول)واجتنبواالقرانفييقابلهاالزور،شهادةقريبكعلى

.03:الججالزور!

نجدالإنجيلفيوردتالتيالوصايافيالحالوكذلك

منهاتعرضماإلااللهمالمنئ!نفسمنحميعاتصدرأنها

قيلأنهسمعتمقد،الإنجيلفىوردماذلكمن.للتحريف

امرأةإلىين!منكلإنأمممفأقولأناوأماتزنلاللقدماء

فىيقابلها275-92()متىقلبهفيبهازنىفقدليشتهيها

ويحفظواأبصارهممنيغضواللمؤمنينقل)القرآن

وبحفظنأبصارهنمنيغضضنللمؤمناتوقل!إ:فروجهم

اسألواالإنجيلفيوردوكذلك03.31،المور:!فروجهن

عباديسألكهـاذا)القرآنفىيقابلها7-7()متىتعطوا

.861:المقرةدعان!إذاالداعدعوةأجيبقريبفإنيعني

فيخاصة،المحرفةالتوراةفىوردماعلىكثيراالقرآنوزاد

وغيراليهوديبينفيهاتميزاليهوديةكانتالتيالقضايا

تقرضاللأجنبي:التوراةهذهفيوردماذلكمن.أجهوديا

النصرانيةأسقطتوقدبربا(،تقرضدلاد!حيكولكنبربا

آخربمبدأالقرآنوجاءمبدأ،بهواستبدلتالعرقيالحاجزهذا

المساواةمبدأهوذلكوالإنجيلالتوراةفيوردلماتمافامغاير

المسلموغيرالمسلمالأخلاقيالتعاملفيالناسجميعبين

قال،عرقهأوبدينهوليعستالإنسانبإنسانيةالعبرةلأن

هواعدلواتعدلوا،ألاع!قومشنآنيجرمنكمولا):تعالى

فيوردلماناسخاالمبدأهذافكان:8.المائدة!للتقوىأقرب

.آدمبنيبينوالحواجزللفوارقمذيباوالإنجيلالتوراة

منإلىالأمانة)أد:كل!مهالرسولحديثفيوردوقد

التاريخفىوردصحئ!حديث(.خانكمنتخنولاائتمنك

الحاكمومحستدركالترمديوسنداؤد،ألىوس!!أطبحاري

الوداعحجةنيصلإبإب!خطبتهنيجاءكمااررارتطى.وا

التمايزعدملمبدأترسيخا(،ترابمنوادملادم)كلكم

المبدأذلكعلىحريصاالإسلاموكان.الناسبينالعرقي

بينتمييزدونبالعدلالناسمعاملةعلىيؤكدالذيالسامي

خاتماالإسلامكانذلكأجلمن.جنسأولونأودين

.ال!خلاقلم!صارمومتمماللأديان

بينواردةليستالمقارنة.السماويةغيرالعقائد

المقارنةوجهلانتفاءالسماويةغيرالعقائدوبينالإسلام

الإسلامبينالمقابلةأوجهذكرمنبأسلالكنأصلا،

لنرىكالماركسيةالسماويةغيرالحديثةالاعتقاداتوأحد

المعاملاتفيالدينيغيروالنمطالدينيالنمطبينالفارق

بينالواضحةوالمفارقة،الاجتماعيةوالسياسيةالاقتصادية

تؤسسفالماركسية.الأخلاقىغيروالمنهجالأخلاقىالمنهج

المجتمعوتغييرالتاريختفسيرفينظرياتهاوتبنيفرضياتها

بدايةوالأخلاقالدينتلغىوبذلكعلميةنظريةأنهامدعية

وتنطلق-زعمهمحدعلى-شىءفيالعلممنليسالأنهما

ولاروحفلافقط،مادةالحياةأنقاعدةمنالمجتمعبناءفى

غيرالمقدماتهذهبهمأدتوقد.أخلاقولادين
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حصادكتابهفيكونكوستروبرتيقولكماالأخلاقية

والشيوخوالنساءالأطفالمنضخمةأعداداأنإلىالأسى

للمزارعينلانتمائهمإمافيهممرغوبغيرلأنهمأعدمواقد

لمجموعاتلانتمائهمأوالجماعيةالمزارعفكرةرفضواالذين

إبادةوأبادهمالنظامعزلهملذلك.نصرانيةأومسلمةديخية

مضيوبعد.بالكليةالاجتماعىوجودهمليستأصل،تامة

المجموعاتهذهعادتالشيوعيالتطبيقمنعاماسبعين

الروسية.الثورةقيامعندعليهكانتممابأشدمعتقداتهاإلى

الدينيةالعقائدتمحلمالقهرمنعاماسبعينأنيعنيوهذا

وبالمقابللوجودها.الأخلاقيالمسوغتحمللأنهاالأخلاقية

بانهياروذلكالأخلاقىغيرالشيوعيالماديالمبدأانهار

يأفقدلأنهواجتماعياواقتصادياممياسياالسوفييتيالنظام

.لوجودهأخلاقيمبرر

الاشتراكيوالنظامالشيوعيللقهرالناساستكانفقد

العدلبإشماعةالنظامسدنةمنالبراقةللوعودنتيجة

ومنالغنىإلىالفقرمنوإخراجهمالناسبينوالمساواة

سبعينبعدزادهمفما.والكرامةالحريةإلىوالمسكنةالذل

أهموفقدوا،ذلهمإلىوذلأفقرهمإلىفقراإلاعاما

علىعالةوأصبحوا،الحريةوهوالإنسانيالوجودمقومات

اسموفييتيالنظاموسقط.يومهمقوتيجدونولا،غيرهم

بناءفيالأخلاقيوالمنهجالسليمةالفطرةعنحادلأنه

تساويالتيالشيوعيةإلىالوصوليريدونكانوا.الإنسان

بلوكذبواشيء،كلفي-يزعمونكما-الناسبين

تنوععلىاللهأقامهالذيالإنسانيالوجودطبيعةجهلوا

الناسوينتفعالحياةلتستقيمالدرجاتواختلافالقدرات

كلويتخذبغنيهم،وفقيرهمبفقبرهمغنيهمببعضبعضهم

كانوأولو،مقاصدهتحقيقعلىعوناالاخرالفريقمنفريق

ولفسدتذلكمنشيءأمكنلماشيءكلفيمتساوين

أشارهذاهـالى.الإنسانىالمجتمعنظامواختلالبشريةالحياة

بينهمقسمنانحن):فقالكتابهمحكمفىتعالىالله

درجاتبعضفوقبعضهمورفعناالدنياالحياةفيمعيشتهم

32.الزخر!:سخريا!بعضابعضهمليتخذ

أجسادعلىالشيوعيةإلىالوصوليريدونكانوا

أشلاءعلىالضيوعيةفسقطتوالضيوخوالنساءالأطفال

الأخلاقوضدالإنسانيةالفطرةضدكانتلأنهاسدنتها

الدين.وضد

الإسلاميةالأخلاقمنظومة

الزمان)تتجاوزكليةب-شموليةب-فطرية-أ

.(والمكان

إلهاموالشرالخيربينالتمييزأنومعناها.الفطرية

سمماوية،شريعةوفقالإنسانيةالنفسفيمركوزداخلي

طبيعتهامنتدرجهاتتخذإنماالمطافنهايةفيالفضيلةوأن

والعقلالوحيفإنهذأوعلى،الذاتيةقيمتهاومنالحاصة

تمتدأصيلواحدلواقعمزدوجهاد،ضوءسوىليسا

النفسأنالقرآنمنتعلمنافقدالأشياء.أعماقفيجذوره

بالخيرالإحساسالأولتكوينهافيتلقتقدالإنسانية

وتقواها!فجورهافألهمهارز؟سواهاوماونفس)والشر

.7،8:الشمس

نزلالذيالوحيوب،الفطرةهذهبينتعارضولا

لاحتىلهاوموجهاعليهاودالآالفطرةلهذهمرشدا

مصدرمنينبثقانبهوالموحىالفطري:فالنوران،تنحرف

الذيهوسبحانهاللهبأننسلمأنلابدولهذاواحد.

هولأنهبطن،ومامنهماظهرواجبنا،إلىدائمايرشدنا

خباياهايعلمالذيوهو،النفسوخلقالفطرةفطرالذي

الخيرعلىأيضاوفطرهاشر،أوخيرمنعليهتنطويوما

علىيولدمولود:)كلع!!الرسولحديثفىوردكما

والفطرةيمجسانه(أوينصرانهأويهودانهفأبوا،الفطرة

الخيرينالوبهالخيروفيهالخيرهووالإسلام،الإسلامهي

الإسلامأخلاقبأنالقوليمكنولذلك.والاخرةالدنيافي

فطرية.

الوجودشعابكلفىتضربإنها.الشمولية

وتعالج،وحضارةواجتماعوسياسةاقتصادمنالإنساني

وفاته،إلىالإنسانميلادمنذالإنسانيةالحياةمشكلات

يعودأنإلىنومهمنيستيقظأنمنذالمسلمالفردوتوجه

.اليوماخرفراشمهإلى

تلازمالقرانيةالفطريةالتوجيهاتأنيعنيوهذا

كلفىبظلهاويستظلحياتهشئونكلفيالمسلمالإنسان

.حال

الدينمنالشموليةهذهالإسلاميةالأخلاقوتكتسب

بهليضللالإنسانيرتديهرداءليسالإسلاملأن،نفسه

مطالبهاعنالناسجماهيرتخدرمخدرةمادةوليسالناس

روحه،قبلالإنسانبجسديعنىشاملدينهوبل.المادية

مايؤديأنيستطعلامعافىسليمايكنلمإذاالجسدلأن

وتكاليفواجباتمنوالإرادةالروحعليهتمليه

.وتبعاتأومسؤوليات

الإنسانبهيتجهالذيالروحهيالشموليةفالأخلاق

منهيقبلولاكلهاللحياةخلقلأنهالحياةشعابكلفي

وخلقالدنيويةالواجباتدونالدينيةللواجباتينصرفأن

للاخرةمزرعةفالدنيا.للاخرةليعملخلقكماالدنياليعمر

الحياةإلىالإنسانبهيعبرالذيالجسرهىالدنياوالحياة

مسانداتوالشرعيةالدينيةوالتكاليفوالواجبات.الآخرة

فتعملالنفصيزكيالذيهووهذالها،ومعضداتللفطرة

الأخلاقية.الأفعالعنهافتصدرالفطرةبمقتضى
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موجهةلأنهاكليةأخلاقالإسلاميةوالأخلاق.الكلية

بقومتختصلا،مكانأوزمانأيفيآدمبنىكلإلى

.زماندونزمانولامكاندونبمكانولاقومدون

فلابدولذاواحد،والربواحدوالمنبعواحدفالأصل

باختلافيختلفلاواحدايكونأنالأخلاقيللتوجه

منتختلفالحياةأوعيةأنصحيح.الأمكنةأوالأزمنة

الحياةجوهرلكنمكانإلىمكانومنزمانإلىزمان

هي،كماتظلالإنسانيةالنفسأنكماواحدايظل

السماتنفستحملالنفساللهأودعهطالتيوالفطرة

حياةوتمضىوالعصور،الأمكنةاختلافعلىوالصفات

هوالإنسانويظلوتلونهاوتعددهاتنوعهافيالإنسان

الحياةصورتعدديعنىألا،سائليسألوقد.الإنسان

الإنسانبهايشبعالتىأ!سائلواالصورتعددوأشكالها

؟الحياةفيحاجاته

يسريلاالماديةالحياةعلىيطرأالذيالتغيرإن

الماديةالمفاهيملأنوأفعالها،الإنسانيةالنفسعلىبالضرورة

ولواحقها،المادةلتغيرمتغيرةمفاهيمبالضرورةهىالجزئية

منوالشروالخيركالحق،الماديةغيرالكليةالمفاهيملكن

.بالثباتتتميزبلالتغيريعتريهالاالإسلاميةالنظروجهة

يمكنولاالإنسانعندالشررمزهومثلاظلمافالقتل

فيهيمجدودأوبالقتلفيهيفرحونزمانالناسعلىيأتىأن

وأالفطرةعنانحرفواإذاإلااللهمحقبغيرالناسقتل

عنها.حادوا

متسقةالإسلاميةالأخلاقمنظومةأننرىهنامن

كبير،ولاصغيرفيهينبولاالعقدكحباتمترابطةمتوائمة

والعقل.مإلشرعوتتفقاللهمنأنهافىتلتقيبل

اللكليفمناطالعقل

فيالتكليفمناط.عقلىوعقائديالأخلاقيالإلزام

غيريكلففلا.العقلهووالأخلاقيةالدينيةالواجبات

الحلميبينلمالذيوالصبيفالمجنون،صبيأمبالغعاقل

وردالذيللحديثالإسلاميةالتكاليفدائرةعنيخرجان

حتىالنائمعن:ثلاثةعنالقلم)رفعالبخاريصحيحفي

يكبر(حتىالصبيوعنيبرأ،حتىالمجنونوعن،يستيقظ

الإسلاميةوالأخلاق،العقلهوالإسلامفيالتكليفومدار

الأخلاقيوالإلزام،الإسلاميةالشريعةمنيتجزألاجزء

محكهووالعقل،الشرعىالتكليفمنجزءهذاعلى

ابتداءالعقللأن،أخلاقيوغيرأخلاقيهومابينالتفرقة

القبولمحلهوبلوالتفكر،والتأملوالتدبرالنظرمحلهو

الدينفيإكراهلا):تعالىقال،واليقينللإيمانالرفضأو

فقدباللهويؤمنبالطاغوتيكفرفمنالغيمنالرشدلبينقد

عليم!سميعواللهلهاانفصاملاالوثقىبالعروةاستمسك

طواعيةيكونبلقهرايكونلافالإيمان.256:البقرة

قالراشد.عاقلمنإلايكونلاوالاختيارواختيارا،

إلىالظلماتمنيخرجهمآمنواالذينوليالله):تعالى

والكفر،الجهلظلماتهيفالظلمات.257:البقرةالنور!

والعقل.والهدايةالإيماننورهووالنور

بالإيمانالخاطبونهمالإسلاميةبالتكاليفوالخاطبون

.9الزمر:*!الألبابأولويتذكرإنما):تعالىلقولهابتداء،

وليتذكرآياتهليدبروامباركإليكأنزلناهكلاب):وقوله

منبلنةعلىكانأفمن):وتوله.92:ص*!الألبابأولو

.41محمد:!أهواءهمواتبعواعملهسوءلهزينكمنربه

السمعألقىأوقلبلهكانلمنلذكرىذلكفيإن):وقوله

الأرضفييسيرواأفلم):وقوله.37ةثشهيد!وهو

لافإنهابهايسمعونآذانأوبهايعملونقلوبلهمفتكون

فيالتيالقلوبتعمىولكنالأبصارلعمى

التكليفوخطابالإيمانفخطاب.46:الححالصدور!

المميز،العاقلللإنسانموجهانوالأخلاقيالشرعى

أعمالهجزاءيلقىالذيهوالعاقلوالإنسان.بفطرته

.بإساءةوإساءةباحسانإحسانا

النصوصعندفقطينتهىلاالأخلاقىوالإلزام

فيوردتالتيوالمندوباتوالنواهيالأوامرأيالشرعية

لمماإلىيتجاوزهابل،السنةأوالقرآنفىنصوصشأنها

غيرالأنامووقائعمحدودةالنصوصلأن،نصفيهيرد

كانلذلك.والأمكنةالأزمنةباختلافوتختلف،محدودة

ضميريؤردتىفردياعقليانفسياهاجساالأخلاقىالإلزام

التيالقضيةذلكمثال،يؤديهحتىقلقالهويسببالمسلم

المدعىأنالمدعىويعلمالمدعىلمصلحةالقضاءفيهايفصهسل

عليهالمدعىملكيةمنجزءاأخذالقضاءوأنبريءعليه

فيألحنكانأنهويعلمقلقاالمدعيفيظل،إياهوأعطاها

أصلاهىالتىبالملكيةالقضاءلهفحكمصاحبهمنحجته

قال:قالتسلمةأمعنالصحيحينفيوردله،ليست

ألحنبعفكمولعلإلي،تختصمون)إنكم!لإي!اللهرسول

قضيتفمن،أسمعممابنحولهفأقضىبعض،منبحجته

منقطعةلهأقطعفإنما،يأخذهفلاشيئا،أخيهحقمنله

عنبعيداصاحبهإلىالحقيعيدوعندئذالنار...(.

دينياواجباعليهأملىالأخلاقيالإلزاملأنالقضاء،

يعدملنلكنهدنيويثوابأوجزاءوراءهليص!أخلاقيا

محضكانتصاحبهاإلىالملكيةفإعادة،الاخرةثواب

الحقوإحقاقاللهوجهفاعلهبهيبتغيأخلاقيالتزام

أوشهوةماديةنزعةوراءهليسالذيالمطلقالعدلوإرساء

نسيجإسلامىنموذجوهذا.جماعىعرقىميلأوفردية

السماويةالاعتقاداتفيمثيلولالهشمبيهلاوحده

الوضعية.المذاهبأوالمحرفة
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لاذلكيريدلأنهغيرهمنبهيلزملابمايفيفالإنسان

والضميرالضميريحركفالعقل.عليهيرغمهالمجتمعلأن

الوفاءفيختارنفسههوىالإنسانفيغالب،للعقليستجيب

الذيالديانةلواجبوامتثالأ،الإسلامأخلاقلنداءامتثالأ

فيطمعاأيضاالوفاءالضمير.يختارثمالعقللهاستجاب

تحركالتىالشهوةعنبعدا،العقابمنخوفالاالثواب

المثالي،الأخلاقيالسلوكمنواقترابا،التملكفيالرغبة

وتحقيقاايإيمانلنداءاستجابة،إليهوتزلفااللهإلىوتقربا

الأخلاقية.الديخيةالعقيدةلأهداف

الإسلامفيالأخلاقيالدينيالإلزاميقابل.المسؤولية

والاجتماعية.والأخلاقيةالدينيةالختلفةبصورهاالمسؤولية

التكاليفمنهاتخلوفلاالأخلاقيةالدينيةالمسؤوليةأما

دينيةمسؤوليةالنهائيالتحليلفيهيبلجميعا،الشرعية

لأنندباأمنهياأمأمراالتكاليفأكانتلممواءأخلاقية

العاقل.الإنسانباختيارإلايتملاالتكليف

الدينيةالمسؤوليةفىتوافرهايجبالتىوالشروط

يأ،المسؤوليةتحملفيالشخصيةالصفةأولها:الأخلاقية

بصفتهالمكلفالإنسانعاتقعلىتقعالمسؤوليةأن

كأنالاعتباريةبصفتهعليهتقعقدانهاكماالشخصية

وأوزيراأوأميراأوتاجراأوطالئاأومدرساأوموظفايكون

الوظائفبتعددالمسؤوليةتتعددوهكذارئيسا،أوحاكما

منرعايتهيتولىعمامسؤولهنافالشخص،الاجتماعية

)كلكم:عدكطلالرصحديثفيوردكمااجتماعيةأمانة

مسؤولوهوراعفالإمام،رعيتهعنمسؤولوكلكمراع

رعيته،عنمسؤولوهوأهلهفيراعوالرجل،رعيتهعن

رعيتها،عنمسؤولةوهيراعيةزوجهابيتفيوالمرأة

.(...رعيتهعنمسؤولوهوسيدهمالفيراعوالخادم

اهسسد.فيأحمدالإمامأحرجه

الشرعىالتكليفتقابلف!الشخصيةالمسؤوليةأما

هوالذيالإسلاموباعتبارالإيمانباعتباروالأخلاقيالديني

آمنواالذينأيهايا):تعالىلقولهالتكليفأسبابمنسبب

*!تعلمونوأنتمأماناتكموتخونواوالرسولاللهتخونوالا

الدينيةالمسؤوليةأنواعشملتقدالايةفهذه.27:الانفال

والاجتماعية.والأخلاقية

القانونيةالصفةهوالمسؤوليةشروطمنالثانيوالشرط

لازمابهاالوفاءيجعلمماجزاء،تركهاعلىيترتبالتي

المسؤوليةبينالتفريقمراعاةمعوهذابها.التزممنعلى

القضائية.القانونيةوالمسؤوليةالبحتةالأخلاقية

منيخلوالذيفالعمل.الإرادةهوالثالثوالشرط

جزاءعليهيترتبأومسؤوليةتحتهتندرجلاالإراديالفعل

فمن.الدنيويةوالجزاءاتالضماناتبخلافهذا،أخروي

غيرفالأعمالمريد.غيركانولوضمانهفعليهشيئاأتلف

هذاضمنتصنيفهايمكنعقليةأوكانتجسميةالإرادية

مالهاوسعهاإلانفسااللهيكلفلا)الأعمالمنالنوع

.286:البقرة!اكتسبتماوعليهاكسبت

قولهفيالشأنهذافيالصحيحالحديثوردوقد

والنسيانالخطأامتيعنليتجاوزتعالىالله)إن!لم!رو:

المسند.فيأحمدالامامأخرحه(عليهاستكرهواوما

عملأيأنالواضحومن.الحريةفهوالرابعالشرطأما

قيدإذاالإراديالفعللأن،الحريةإطارفييدخلإرادي

إطارعنبالضرورةيخرجوهذاوإكراها،قهراأصبح

والاجتماعية.والأخلاقيةالدينيةالمسؤولية

ولا،فرديةمسؤوليةوالأخلاقيةالدينيةوالمسؤولية

عنالفردفيهايعجزالتىالحالاتفىإلااجتماعيةتكون

المجتمعيتحملحيثوالأخلاقيةالدينيةبمسؤولياتهالوفاء

مايجدونلاالذينالغارمينأنذلكمثالالأفراد،تبعات

فيأنصبةلهمجعلت،ديونمنذمتهمفيمابهيوفون

عنالمجتمعيؤديهاجتماعياغرمابهذاالغرموجعلالزكاة

الفرد.

المجتمعمسؤوليةفهيالاجتماعيةالمسؤوليةأما

لمجموعممثلابصفتهوالسياسيةوالاجتماعيةالاقتصادية

الذيهوالحاكمأووالدولة،إليهينتمونالذينالأفراد

بصفتهلاالاعتباريةبصفتهالمسؤوليةهذهيتحمل

النظامفيالعامةالملكيةأنذلكمثال.الشخصية

ملكاواجتماعيةمسؤوليةهيالإسلاميالاقتصادي

،أفرادهلكلممثلاكلهالمجتمعهوالحقيقيوالمالك،عام

الحاكمهوالمجتمععننيابةالملكيةيتولىالذيلكن

وواجباتالمسؤوليةتبعاتتقعوعليه،الاعتباريةبصفته

بها.القيام

تتمالتيالمسؤولية.وعقليدينيالأخلاقيالواجب

دينياواجبابهاالالتزاميكونالشخصيالطوعيبالاختيار

مصدرهاوالأخلاقيةالدينيةالمسؤوليةوهذه.وأخلاقيا

سنةفيثبتماأوالكريمالقرانفيالإلهيالتكليف

الوفاءدونحائلوحالالذمةفيثبتماأو!ت!الرسول

عقيدةمقتضىلأن،إلزاميأخلاقيدينىواجبفهو،به

وضعئا.التزامالاشرعياالتزافاالواجبهذايجعلالتوحيد

جزءاالدينيوالواجبالخلقيالالتزاميكونذلكأجلمن

ماكلشاملةفإنها،الإسلاميةالشريعةمفهوممنيتجزألا

والأخلافوالعباداتالعقائدمنلعبادهاللهشرعه

الدنيافيسعادتهملتحقيقالختلفةالحياةونظموالمعاملات

.والاخرة

اللهقولذلكمن،كثيرةذلكفىالواردةالنصوصو

أمانته!اؤتمنالذيفليؤدبعضابعضكمأمنفإن:)تعالى

بينكمأموالكمتأكلوالا):تعالىقولهومنها.283:البقرة
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عشرعل!اللهرسولخدمتلقد:قالأن!وعنبالعقود!أوفوا):تعالىقودهومنها.92الساء:!بالباطل

لم:فعلتهلشىءقالولا،قطأفلىقالمافوالله،سنينتؤدواأنيأمركماللهإن):تعالىقولهومنها.أ؟المائدة

كذا.فعلتألا:أفعلهلملشىءولاكذا،فعلتوأحل):تعالىقولهومنها.58الساء:أهلها!إلىالأمانات

المصلمينعندودوافعهالخيرترفدالأحاديثفهذهحديثوفى.275:القرة!الرباوحرمالبيعالله

الشرعنوتنهاهموالكرمكالحلمفعلهعلىوتحضهم.ماحةوابنأحمدرواهفمرالأ.ولاضررالاعثه!رالرسول

كانولوايخرمعاملةوإساءةكالغضبالشرومقدماتأقصدممواءمطلقاالحقوقردوجوبفىنصوهدا

الأخلاقىالدينيالفعلأجهمإوتحببخادما،أوأ-ايقرلاالإسلامفإن،ذلكيردلماأمبالغيرالإضرارالإنسان

النفوستصفيالفضائلهذهأنباعتبارالدينيةوالواجباتوالحلالالعزةربعنأغدسمياالحديثفيوجاءالضرر.

الخير.لفعلالصافيةالطيبةالنيةالمسلمعندوتربيوالنيات.(...تظالموافلا..).

)إىاظ!!د:لقولىال!لحطالاعمالأسسمنأساسوالنيةفيعقيدةفلاالتوحيد،عقيدةمنصءلأضقظ

البحاريرواهنوى(.ماامرئلكلوانمابالنياتالأعمالالإسلامأخ!قإلىالعقيدةتلكتمستندلمإذاالإسلام

وهذاالمصلمعندداةإبترفبدورهاواقي.وسدمخلقلعلىهـانك):تعالىبقولهلنبيهاللهلوصف!مصداقا

هكذا،والفعلوالعزمالقصدإلىا!لمجركالداغ!طرملأتممبعثت)إنما!يدولقوله.4:القلم!عظيم

وتهذبالأخلاووالمسلمتر!فيواحواولافياياشضافرلىعنهاا!4رضيىائثةيثولى.ابريرواه(.الأخلاق

عندهـؤالحنرفعلوتجعلوالقصد،والدافعوالنيةالنفسرواها!قرآن(خلقه)!ن:قاكظ!سدخلقهعنسئلت

عندمرضيانفسهعنراضيانفسطيبعنيأتيهالمسلم.مسلم

.ر!عدميعنىولاالدينواجباتمنجزءالأخلاقإن

فيالعملية3لالفضاتساعد.الإنسانيالكمالروافدعناللهأم!اممسؤوأ!غيرأنهالقانونأمامالمرءمحاور

المسلمةوالدولةالمسلمةوالجماعةالمسلماالفردشخصيةبناء.والأ!ورقيالدينيواجبه

الفردهوالبناءأساسلكن.الاجتماعيالهرمقمةفىرلصا!يجملأدباال!!مفيالأخلاقوت

الأخلاقى.البناءفىيحتذىالذيوالنموذجالمسلم.دينىووا!التزامهي

تعالي:لقولهصنندهي!الكريمالرسولهوالإنسانيوالكمال،بالعقلويعرفالضميريحركهالأخلاقيالفعلوهذا

اللهلرجوكانلمنحسنةأسوةاللهرسولفيلكمكانلقد)فنورالوجمما،طريقعنمعلومأنهحقيقةينافيلاوهذا

المثاليالنموذجصؤديمايدفعلهففي2.أ:الأحزاباالآخرواليوماللهقاللذلك،يتضادانول!يلتقيانالعقلونورالوحمما

بتقليدلحامنولالكماطا،قتهوفذايمترايحصللمسلمالمثاذلكاأملللإقالنور:35.نور!على)نور:تعالى

النبى)أنأضرواه!اذ!كو!،.اءوالاف!ل!!ارصلالأخلاقيهوالتربدةالعمليةالفضائل

وعن.ومسدمالبخاريرواه(عليهمفسلمغلمانعلىمر!لدتوجيهاتهىالعمليةالفضائلالخير.دوافعروافد

فسلمنسوةفي!هلدالنبيبنا)مر:قالتيزيدبنتأسماءعلىوالحث،المنكراتوتركالخيراتلفعلالسنةأوالقرآن

الشابة،المرأةحالةغيرفيوهذا.والترمديداودأبورواهعينا(كتابوالقران،الحسنةالخلقيةوالصفاتالاعمالفضائل

الاجانب.الرجالعليهايسلمفلاالشابةأماأخلاقيتوجيهكلهبل،التوجيهاتبهذهيفيضتعالىالله

سلمإذااليهودإنعيطالنبي)قالعمر:ابنوعنخلقعن-تقدمالذي-عنهااللهرضيعائثمةلحديث

وعليكم(فقولواعليكمالساميقولفإكلاأحدهمعليكمبعضوهذه(.القرآنخلقه)كانورباللهرسول

.الموتهووالسام.والترمذيداودأبورواهللقرانشارحةالسنةلأنالمطهرةالسنةمنالتوجيهات

نأتبينوهيالحصر،لاالمثالسبيلعلىأمثلةهذهمنالإيمانكتابفىمسلمأوردهماذلكمن.لهومبينة

اءالأعلىويحاملوافءالصمغاريحترمكانكللايلاارسوليحبهما!نفيك)إن:ا!يم!رلأ-!لحهقيقو!4

الشاعر:قالوكمابالمثل(.والأناةالحلم:ورسولهالله

بهيستضاءلورالرسولإنظ!سد:للنيقالرجلاأنعنهالدهرضيهريرةأيوعن

مسلولاللهسيوفمنمهند(تغضبلا:قالمرارا.فردد.تغضبلا:قال.)أوصني

وأخلاقالقرآنأخلاقعلىحيمثالعديهسرفالرسول.الححاريرواه

عنهتعالىاللهقولذلكعلىدليلاويكفينا.الإسلامأقالهعثرتهمسلماأقال)منمرفوعاهريرةأبىوعن

عائشةوصفثم.4:القلم!عظيمخلقلعلىوانك)كل!!:(.القيامةيومالله
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رواه(القرانخلقهعفئ!)كاناللهلرسولعنهاافىرضي

مسلم.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الإسلامفيالتكادلالأخلاق

ينلدالإسلاما

الإسلاميةالفلسفةالوالدينبر

ع!!طمحمدالإسلاميةالتربية

الإسلاميةالدولفيوالتعليمالمربية

الموف!وعصرعنا

الإسلامفيالأخلاقأهمية-أ

أخلاقيةرسالةالإسلام-2

الأخرىوالعقائدالإسلامبينالأخلاق-3

اصسماويةاالأديانا-أ

السماويةغيرالعقائد-ب

الإسلاميةالأخلاق!ظوم!-4

الفوية-أ

الشمولية-ب

الكلية%-

التكليفمناطالعقل-5

وعقليعقائديالأخلاقيالإلزام-أ

المسؤوليةب

وعقليدييالأخلاقيالواجب!-

الأخلاقيةوالتربيةالعمليةالففائل-6

الخيردواحروافد-أ

الإنسانىالكمالروافلي!-

إضراراأوإساءةيعنىمصطبقانونىيالأم!ال!!خلال

الأفراد.سلامةفيالاضطرابإلىيؤديالعامبالنظام

مجتمعأعرافعنكثيرأيختلفعملأياعتبارويغلب

إخلالأإليهمالإلمماءةأوالناسلاضطرابويؤديما،

عربةبدفعشخصقامماإذابالأمنإخلالأولايعتبر.بالأمن

جرساقارغاالنهارمنتصففىشارععبرخضرأوات

فيحدثإذاالعملهذامثلويعتبر،صوتهبأعلىومناديا

تقريبا،مكانأيوفي،بالأمنإخلالأمثلاصباحاالرابعة

.حينذاكنائمينكانوأالذينالناسمنالعديديزعجلأنه

المحكمةتمنعفقدبالأمنبالإخلالشخصيتهموعندما

المتهماقترفهاماإذابالأمنإخلالآتعتبرالتيالأفعالبعض

المحكمةتطلبوقدالأمنبحفظعندئذالمتهميلزم.ثانية

ويصادر.كفالةيسمى،المالمنمبلغايدفعأنالمتهممن

مرةالمحددةالأفعالمنبأيالقيامالمتهمكررإذاالمبلغهذا

.أخرى

الغريالعالمفيبالأمنالإخلالتعبيرامشخدامبدأ

فيالأعلىالسلطةهوالملكفيهاكانالتيالأيامفي

داخلالأمنفرضفيالحقلهكانالملكأنوبماإنجلترا.

الملكية،القوانينفيجريمةأيةاقترفتفكلما،مملكتهحدود

أماموحوكمالملكبأمنللإخلا!المتهمعلىالقبضألقي

لانقولأنناالغريبومن(.الصلح)قاضيالأمنقاضي

حيث،بالأمنإخلالإنها:متكررةجريمةعناليوم

للإضرارتؤديالتىللإساءأتفقطالتعبيرهذايستخدم

أيةلاتشملهاوالتيوهدوءبسلامالعيشفيالناسبحق

نظم.

اسمالفرنسيونعليهايطلقبألمانيا،صناعيةمدينةا!ح!

وتقع.نسمة)587238سكانهاوعدد،لاشابيلاكس

هولندامنكلمعالألمانيةالحدودقربالمدينةهذه

وبلجيكا.

منمجموعةآخنمدينةمركزمنبالقربوتوجد

تشييدهابدأالتيالكاتدرائيةبينهامن،التاريخيةالمبانى

،الميلاديالثامنالقرنخلالشارلمانالأوروبىالحاكم

.قبرهوتضم

وتعد،أم033عاممنالإمبراطوريةالقاعةتاريخيبدأ

منعدداتضمأنهاكما.القوطيالعصرلمعمارجيدامثالأ

الفن.كنوز

كلآخنبادالمسمىالمدينةمنتجعالغربيينآلافيزور

تشفيالحارةالمياهذأتعيونهبأنالاعتقادشاعفقد،عام

الياتآخنمصانعوتنتج.المزمنةالأمراضبعضمن

الرومانالجنودأقاموقد.وأقمشةمعدنيةومنتجات

السيدميلادمنقصيرةفترةبعدأخنموقععلىمستوطنة

المسيح.

وجعلهام742عامآخنفيشارلمانالإمبراطورولد

أوروبا.غربشملتالتىإمبراطوريتهعاصمةبعدفيما

منذوحكامهاالقديمةمصرفراعنةأحدأ!خئاثون

كان.نفرتيتيالملكةتزوج..مأقء3.وحتى.مأق367

إلهعلى-زعمهمحمسب-عبادتهوقفدينيامصلحا

.وحدهآتونالشمس

تونخناأ

ظهوربدايةوفي

كانعندماولعله-حكمه

علىالوصايةفيشريكا

أمنحوتبوالدهمعالعرش

دينعنتخلى-الثالث

.آمونبالإلهالمرتبطالدولة

تلفيجديدةعاصمةشيد

بمصرالمنيابمحافظةالعمارنة

أفقوتعنيأختاتونوسماها

أواخرفيهاجم.آتون



ثءاالأخوات036

الوطنيالإلهاسموأزاحعليهالسابقينمعتقداتعهده

.للفنونوراعياشاعراأخناتونكانالآثار.منآمون

نفرتيتي.؟القديمةمصر:أيضاانظر

الرمديةالصخورمنشهيرةتكويناتالثلاتالأ!حوات

ساوثنيوبمقاطعةالزرقاء،الجبالفيكاتومبا،منبالقرب

بأستراليا.ويلز

الرحمة.راهباتانظر:.راهبات،الرحمةأحوات

بدأوقد.السياراتصناعةفىرائداندودجالأ!حوا!

لصناعةمحلأوافتتحا،الدراجاتبصناعةعملهماالأخوان

الأخوانوقام.أم109عامدترويتمدينةفيالالات

ولشركة،المحركاتلصناعةأولدلشركةأجزاءبصناعة

.للمحركاتفورد

الخاصةسياراتهماصناعةفى،دودج،الأخوانبدأ

السياراتأوأئلمنواحدةوانتجا،أم419عامبهما

تمكنوقد.الصلبمنكاملهيكلذاتالأمريكية

منالكثيرإدخالإلىالتوصلمندودجهوراس

فرنبينهامن،السياراتصناعةمجالفىالتحمسينات

ما289عاموفىالمينا.بمادةالسياراتهياكللطلاء

كريزلر.شركاتمجموعةمنجزءادودجشركةأصبحت

-ام86)4دودخفرانسيسجونالأخوانولد

فىام(029-م1)868دودخإلجنوهوراسأم(029

الامريكية.المتحدةبالولاياتميتشيجان

أم(،129-)1867ويلبرهمارايتالأخوان

أولاخترعاأمريكيانام(.489-1871)وأورفيل

بأولأم309ديسمبر17يومفيوقاما.ناجحةطائرة

الهواء،منوأثقلبالقدرةتعملطائرةعلىالعالمفيرحلة

فيالشماليةكارولينابولايةهوككيتىقربوذلك

علىالطائرةحلقتوقد.الأمريكيةالمتحدةالولايات

ثانية.21لمدةالجوفىوبقيتم،37ارتفاع

خمعسلمدةمعروفغيررايتالأخوينإنجازوظل

تطويرفيبهدوءالعملفياستمراذلكومع.سنوات

فىتحملسوفالطائراتبأنيؤمنانوكانااختراعهما.

ربماالطائراتبأنيأملانوكاناوالبريد.المسافرينالنهاية

أيضا.الحربتمنع

تبعدمزرعةفيأم867أبريل16فيرايتويلبرولد

91فياورفيلولدكماإنديانا،بولايةنيوكاسلعنكمأ3

التعليمفىوتدرجاأوهايو،بولايةداشونفيأم871أغسطس

أيةعلىيحصلالملكنهما،الثانويأضعليمامرحلةوصلاحتى

الصغر.منذ()الآلاتبالميكاني!!امهتمينوكانا.شهادات

بتأجيرالعمليةحياتهمابدايةفيرايتالأخوانوبدأ

فىإلابالطيرانيهتماولمتصنيعها.ثموبيعهاالدراجات

المعارفكلعلىالحصولعلىعملاحيث،أم698سنة

واختارا.الطرانعنحينذأكمتوفرةكانتالتىالعلمية

هيلديفلكيليدعىضيقارملياممراتجاربهما،لإجراء

واستمر.الشماليةكارولينافىهوككيتىمستوطنةقرب

الطائرةبناءأكملاأنإلىالتجاربإجراءفىالأخوان

ثم.ام309خريففىبالبتروليعملالذيومحركها

إبراماممتطاعاأنإلىوأدائها،الطائرةتحسينفيامشمرا

حربية.طائرةأوللتصنيعالأمريكيةالحربيةوزارةمععقد

واستمر.أم219مايو03فيبالتيفوئيدويلبروتوفي

وتوفي،أم519فيتقاعدأنإلىوحدهالعملفىأورفيل

.ام489يناير3في

رايتالأخوينلطائرةالأوليةالمبادئأنبالذكروالجدير

أطلقأم539وفي.الطائراتمعظمفىتستخدممارالت

هيلديفلكيليسمىكانالذيالتذكاريالنصبعلى

رايت.للأخوينالقوميالتذكاريالنصباسم

الشراعية.الطائرة،الطائرةأيضا:انظر

رايتأورفيليتراويلئر

للأخوينطائرةأول

-عةحققترايت

فيتقريباالساعةكا84

ديسمبرفيلهارحلةأول

.أم309



361المسلمونالإخوان

لمديمة.حقيقياشارعاتصورسويررافمايلبريشةلوحة

التوأمانوهمارائدانأمريكيانفنانانسويرالأ!خوان

سويروموسزام(879-م)9918سويررافايل

الموضوعحيثمنيتشابهانأم(.749-أم)998

لحياةبرسمهمااشتهرا.الفنيةحياتهماطوالوالأسلوب

والمائيةالزيتيةبالألوانبالرسمبنجاحوقاماالمدينةعمال

الطباعة.وألوانوالشمعية

روسيا،فىبوريسوجلبسكبلدةفيالتوأمانولد

مأ219عامالمتحدةالولاياتإلىأسرتهمامعوهاجرا

مبادئوفقالاثنانعمل.نيويوركمدينةفيواستقرا

منالعشرينياتأواخرفينشأتالتيالمدنيةالواقعيةالحركة

رسمالعطم،الكسادحقبةوخلال.العشرينالقرن

المجتمععلىدخلاءلأشخاصعاطفيةمعالجاتالأخوان

مهمةالمسماةرافايللوحةذلكمثال.ومستضعفين

أم(.)379عملبدونموسزولوحةأم()339

أسرتهماأفرادتصوركثيرةلوحاتالتوأمانرسم

(م1891-م091)2إسحاقأخوهماأما.وأصدقاءهما

واقعية.مواضيعأيضئارسمفقد

فيعاشتالمفكرينمنسريةجماعةالصفاإدحوان

.الهجريالرابعالقرنمنالثانىالنصففيبالحراقالبصة

الصفاإخوانمؤسسوهاسماهابغداد.فيفرعلهاوكان

الجماعةهذهأنالدارسينمنكثيرويرى.الوفاوخلان

المتطرفمذهبهاإشاعةعلىعملتإسماعيليةباطنية

إلىالوصولأجلومن.الفاطميةالدولةأركانوتثبيت

لأنواعجامعةرسائلالجماعةهذهوضعتأغراضها

تخاولتالصفاإخوانبرسائلعرفتالمعارفمنمتعددة

الرسائلوهذه.والفلسفيةوالكونيةوالدينيةالرياضيةالعلوم

العلوم،رسالة41وفيهاوالمنطقالرياضة:أقسامأربعة

رسائل،01النفسوعلمالميتافيزيقا،رسالة41الطبيعية

أخرىورسالة.رسالة11والسحروالتنجيمالتموف

التيالسديدةالملاحظاتبعضتضمنتبالجغرافيا،خاصة

عصرها.سبقت

علىيقومالرسائلهذهفيالصفاإخوانومنهج

الصعبة،الموضوعاتعنبعيداالميسروالعرضالانتقاء،

الصفاوإخوانالرمز.ويستخدمونأحيانايغربونولكنهم

مستغنمعرفتهحقالهيعرفمنبأنتقولباطنيةفرقة

عنالشرعيةالتكاليفإسقاطإلىويذهبون،الرسلعن

مرؤوسكلانقيادعندهموالتدين()الواصلينالخاصة

رئيسه.لطاعة

منالمنحرفناقشواقدالراسخينالعلماءأنولاشك

هـ،55)تالغزالىالإمامفعلكماالصفاإخوانآراء

هـ،728)تتيميةابنالإسلامولشيخم(.674

مواضعفىالصفاإخوانرسائلنقدفيوقفاتأم(327

رسائله.من

الجماعةهذهإلىينتمونخمسةإلىالمصادروتشير

حينام(900هـ،004)تالتوحيديحيانأبوذكرهم

بنأبوسليمان:ومنهم.م839هـ،373سنةعنهمسئل

الرسائل،صياغةتولىالذيوهو،المقدسيالبستيمعشر

أحمدوأبو،الزنجانيهارونبنعليالحسنأبوومنهم

الحسنأبوومنهم،المهرجانيلهويقال،النهرجوري

رفاعة.بنوزيد،العوقي

والمسلمين.العربعندالعلومأيضا:انظر

دينيةحركةعلىأطلقاسمالمسلمونال!!خوان

الرابعالقرنمنتصففينشاطهابدأتمصر.فيمعاصرة

الميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينيات،الهجريعشر

فئاتإليهاوانتمتالبنا،حسنالشيخمؤسسهاقيادةتحت

العربي.والعالممصرفيالمسلمينمنكثيرة

تعاليمتنشيطهيأهدافهاإنالحركةهذهأدبياتتقول

علىالدينبمبادئالحياةوقائعوصهرالإسلاميالدين

بعضمنالإسلاموتخليصوالواقعيالعمليالمستوى

علىاللهشرعبتطيقوالمناداة،عليهالدخيلةوالأهواءالبدع

وأفكارالظلمومحاربة،الحقومناصرة،الصحيحالوجه

فيوالإسلاميالعربيالعقلغزتالتيالغربيالاستعمار

الاونة.تلك

دينيةحركةمصرفيالمسلمينالإخوانوجمعية

فيالإسلاميةالحركاتكبرىوتعد،إصلاحيةإسلامية

بداياتهامنذوتميزت.ام289عامنشأت،الحديثالعصر
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الإسلامإلىالعودةوتعنيالشموليةشعارلرفعالأونى

كلشاملا،والعباداتالمسجدعلىمقتصرغيركاملا

والدولة.المجتيمإلىوالأسرةالفردمن،الحياةشؤون

ومف!صيكتابكتاباتفيواضحاالفكرهذاظهر

ومسيد،عودةالقادروعبدالشاحسن:أمثالمنالحركة

ويوسف،الغزاليومحمد،السباعيومصطفى،قطب

وغيرهم.التلمسانيوعمرقطبومحمدالقرضاوي

الثلاثينياتفيواسعاانتشارا!ةالحرهذهانتشرت

العشرينالقردمنالخمسينياتوبدايةوالأربعينيات

منحضيرفيأتباعلهاوصارمصر،حدودعنوخرجت

البلاد.

هوالمسلم!تالإحوانحركةمؤسه!.الحركةمؤسس

ببلدةأم609أهـ،432عامولدالبنا.حسنالشيخ

والدهمصر.محافظاتإحدىالبحيرةمحافظةالمحمودية

ولهواماممدرسالساعاتيالرحمنعبدأحمدالشيخهو

النظاميتعليمهالبناحسنتلقى.والفقهالسنةفيمؤلفات

عشرةالثانيةسنوفى،الدينيةالرشادمدرسةكتابفي

الأوليةاالمعلمينبمدرسةثمالابتدائيةبالمدرسةالتحق

دارب!ظيةالتحهتام239هـ،ا342عاموفىبدمنهور،

فيها.وتخرجالقاهرةفيالعلوم

وقد،صوفيةطريقةوهيالحصافيةالطريقةإلىانتمسب

.تفكيرهفيأثراتركتولكنهابعدئذ،تركها

منالقاهرةفىوجودهأثناءالبناحسنالشيخاستفاد

الإسلامىوالكاتبرضاالمصلئرشيدالشيعمجالسة

انتقلأم279أهـ،346عاموفي.الخطبالدينمحب

مدرسةفيمدرساوعملالإسماعيليةمدينةإلى

أسسأم289هـ،أ347عاموفى،الابتدائيةالإسماعيلية

المقرانتقلثمالمسلمينالإخوانجماعةالإسماعيليةفي

فيالجماعةهذهدعوةانتشرتالقاهرةومن،أسقاصةاإلى

حسن:انظر.العرليةالبلادوجميعمصرأنحاءجميع

البنا.

الأسرةنظابمعلىالإخواناعتمد.الدعوةوسائل

هيوالاسرة،الحركةأفرادبناءفيالزاويةحجرهوالذي

(01)5الأفرادمنمحدودلعددالأسبوعيالاجتماع

علىاعتمدواكما.الدعوةوسائلوشرحبالإسلاملتثقيفهم

أنواعضمنوالكتائبكالرحلات()الكشافةالجوالةنظام

لديهم.المعتمدةالتربية

النذير؟مثل:ومجلاتصحف!عدةالإخوانأصدر

كما.المسلمون،الدعوة،المسلمونالإخوان،الشهاب

لجذبهاالجماهيرعلىللتأثيروسيلةوالخطابةالوعظاتخذوا

والدوراتوالندواتالمؤتمراتوعقدوا.الإسلامإلى

حسناغتيالبعدحتىعليههوكماالحالوظل.التثقيفية

بعدهالحركةرئاسةفتولىأم،489هـ،أ368عامالبنا

حامدمحمدثمالتلمسانيعمرثمالهضيبيحسن

للحركة.السابقالنهجعلىوسارواأبوالنصر،

حاولالمعاصر.السياسيالفكرفيالإخوانأثر

المشاركةأو)البرلمان(النيابيةالمجالصرفيالدخولالإخوان

أهدافهم.إلىللوصولوسيلةالوزارةفي

حركةقبلمصرمحكاممبكراالحركةاصطدمت

فكانوبعدها،ام529أهـ،371عامالأحرارالضباط

مرةتنتعشمازالتأنهاإلاللقهر،تعرضهاعوام!منهذا

فيها،وتأثيرهاالسياسيةالحركةلالياتتبعامرةوتحفت

ويناصرونها.يؤيدونهاأتباعلهاومازال

منسلبيفعلبردنشأتهامبدأفيالحركةقوبلتوقد

منفمنهم،الإسلاميالعالمفيالسياسيةالقطاعاتبعض

يعتقدكانمنومنهم،إرهابيةحركةمجردأنهايرىكان

الفعللردونسبةالزمنوبمرور.عابرةصيفسحابةأنها

المسلمةالجماهيرأوساطبينالحركةأحدثتهالذيالإيجابي

الحركةإلىالتقليديةالنظرةأخذت،الإسلاميةالبلادفي

وأالإرهابمصادرمنمصدراكونهامنتتحول

عندواقعيةمفاهيمإلىالسياسية()الغوغائيةالديماجوجية

حدعلىالغربيوالعالمالعربيالعالمفيالسياسينمنكثير

سواء.

البنا؟حسنبمالعربيةالسياسيةالأحزابأيضا:ان!

عبدالله.حسن،الترابىبمقطبسيد؟الغزاليزينب

ه!افرنسيانورقصانعاملثجولفيرالأحوان

(م9971-1)745منتجولفيرإيتينيجاكيوس

فىولداأم(0174081)منتجولفيرميشيلوجوزيف

التجربةوأدياالساخنالهواءبالوناخترعابفرنسا.أنواني

حرقعنالناتجةالساخنةبالغازاتمعبأةكبيرةبأكياس

مأ782عامصغيرةبالوناتأولآأطلقا.والقع!الصوف

مسبتمبروفي.أم783عاميونيوفىأكبربالوناوامشعرضا

الملككانبينماوديكا،وبطةخروفايحملبالوناأطلقا

العالمصعدالتاليالشهروفيمتفرجا.عشرالسادسلويس

المثبتمنتجولفيربالونفيروزسهديبيلاترجانالفرنسي

.ال!رضإلى

هوفرنسينبيلومعهقامأم783عامنوفمبر21وفي

حيثالتاريخفيحربشريطيرانبأولارلاندزداالماركيز

مونتجولفير.بالونفيدقيقة25لحوالىبارلسفوقحلقا

.البالونبمالطائرة:أيضماانظر

عدةعلىيطلقاسمإالبروثستالتيون6الإحو

منمبادئهافيتطورت،بروتستانتيةنصرانيةمجموعات
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اسمابعالقرنفيألمانيافيونشأتألمانيا،فيالتنويرحركة

لوثريين،كانواقبلومنالميلاد*،،عشروالثامنعشر

سلطةداخل،الشكليةالطقولرفيالتشددرفضوا

السهلةالحياةإلىالعودةفيرغبتهموكانت.الكنيسة

التىالواقعيةالكلمةمظلةتحتوالعيعقالأوأئلللنصارى

هذهأفرادالتقىوقدالجديد.العهدنصوصفيوردت

ودراسةالصلاةلتأديةصغيرةمجموعاتفىالحركة

نشبتالتىالخلافاتفيطرفايكونواأنورفضوا،الإنجيل

الأسماء.مناسمامجموعاتهممنحأوالدينيةالطوائفبين

البروتستانتيونالإخوةاسمببساطةأنفسهمعلىوأطلقوا

البروتستانتيينالإخوةجماعةأفرادعملوقدالضارىأو

ومجتمعمورافيا،كنيسةألسسواالذينم!ؤلاءالأصلفي

انظر:.الدينيةالتقوىحركةمنجزءابوصفهمأمانا،

.الأمانيون

والإخوةوالمانونيتالكويكرزمنكلعرفوقد

وحاولوا،التاريخيالسلامكنيسةباسمالبروتستانتيين

وكانوا.الجبلفوقالمسيحلعظاتالميسرةالمستوياتإثبات

يرفضونكما،العنفتحنبويحاولونالحلفيرفضون

منلكلالخدمةتقديمأيضاويؤكدون.الحروبفىالقتال

الإخوةخدمةهيئةوتؤدي.الناسمنيحتاجها

جرائمنحوالدوليةللمعالجةالبرنامإلنشطالبروتستانتيين

الإخوةأخلصوقد.الطبيعيةوالكوارثالحرب

المجالسفيشاركواكما،النصرانيةللوحدةالبروتستانتيون

للكنائس.والعالميةالوطنية

فيالمتحدةالولاياتإلىالبروتستانتيونالإخوةوهاجر

ولايةفيواستقرواام74و.أم971مابينالمدة

ريففيقريبعهدحتىبقاؤهموتركزبنسلفانيا.

ولايةفىشيناندواهوواديوإندياناوأوهايوبنسلفانيا

فىدينيةطائفةأقوىالبروتستانتيينالإخوةوطائفةفرجينيا.

0001حوالىأبرشياتهاعددويبلغالمتحدةالولايات

أبرشية.

فيسيركأشهرأدسسواإخوةخمسةرفجلئجالإدحوة

185)2ألبرتوهم.المتحدةبالولاياتاللهوتارلدور

1186)وألفردم(،1191-1)858وأوتوم(،6-191

وجون(،م6291-4681)وتشارلز(،ما!91-

ومهاراتهمتفانيهمساعدوقدام(،369-)1866

العالمفيالسيركأنواعأهممنواحدإنشاءعلىالتنطمية

اللاعبين.منصغيرةمجموعةمن

ولد.ألمانىجيادصابكدةأبناءرنجلنجالإخوةوكان

أما،وسكنسنفيبارابو،فىوأوتوشيكاغو،فيألبرت

أيوا.فيماكجريجوريفيولدوافقدوجونوتشارلزألفرد

وفيمتجولأ.سيركايقيمونالإخوةبدأأم884عاموفي

أنحاءتجوبالسيركفرقمنعددهناككانالوقتذلك

كانتالتيالضخمبارنمفرقمنها،المتحدةالولايات

سفرها.عندالقطارمنعربة06تستقل

لشراءيكفي4مارنجلنجالإخوةلدىيكنولم

العملبأغلبقاموالذا،اللاعبيناممتئجارأوالمعدات

91يوملهمعرضأولوأقاموا،أنفسهمعلىمعتمدين

من17ومعهمالإخوةفقامبارابو.فىام884مايو

.الألعابوأداءالتذاكروبيعوإقامتهاالخيامبخياطةالعاملين

آخراناخوانرنجلنجلسيركانضمام088عاموفي

السبعةالإخوةمنواحدكلوكانوأوجعستهنريهما

.السيركفيالإدارةجوانبمنجانبعنمسؤولأ

فيتقريباالسيركأرباحكلالإخوةالمشثمروقد

يتنقلونكانواالبدايةوفيسريعا.فاتسع،تحسينه

.الخيولتجرهاعرباتفىمدينةإلىمديخةمنبعروضهم

باستخداميتنقلالسيركبدأ،ام098عاموبحلول

رنجلنجالإخوةأصبحالحالوفي.الحديديةالسكك

فيلمسيركفرقةأقوى،وبيليبارنملسيركقويامنافسا

رنجلنجالإخوةاشترىام709عاموفي،الوقتذلك

تنتقلكانتمنهماكلعروضأنإلا،وبيلىبارنملمميرك

ذلكوفى.أم919عامحتىالأخرىعنمنفصلة

وبيلي.وبارنمرنجلنجالإخوةلمميركفىاندمجا،العام

ناإلاام679عامالسيركببيعرنجلنجالإخوةوقام

القديم.باسمهاحتفظواالجددملاكه

.السيركبمت.ب،بارنم:أيضاأنظر

تريباتعيشالتيالمغردةالطيورمنلفصيلةالحممالا!حيصر

أكثروهناك.بالحشراتوتتغذىالغاباتفىالأوراقمن

لهالأخيضروطائرالجديد.العالمفيمستوطنانوعا04من

إلىالأخيضرطيوروتميل.طرفهفيمعقوفقويمنقار

أمريكافىالمداريةالغاباتفييعيشالأصفرالعنقذوالأخيضرطائر

قممع!أعشاشهاالحجمالصغيرةالطورهذهوتبني.الشمالية

الألتمجار.
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فيالبنىأوالرماديأوالأخضرإلىأوالفاغالأسمراللون

شاحبة.سفليةأجزاءمعالعلياالأجزاء

ذوالأحيضرهوالأخيضرمنالمعروفةالأنواعوأكثر

هذاعلىالناسويتعرف.الشماليةأمريكافيالحمراءالعين

يحدهأبيضلونبهمااللتينالحمراوينعينيهمنالطائر

محادثة،كأنهاالطائرهذايغنيهاالتىالنغمةوتبدوالسواد.

ذلك،إليهيصغيمنإلىيتحدثأنهلوكماالطائرويبدو

الطائريسمىولذلكمستمر،بشكلالنغمةهذهيرددلأنه

أجزاؤهتكونالأعفرالعنقذوالأخيفروطائرالمبشر.

أيضا.صفراءالسفلى

يتدلىكأسشكلعلىأعشاشهاالأخيضرطيورتبني

وأثلاثالانثىوتضعالأشجار.فوقمتشعبةأغصانمن

الطرفقربداكنةقليلةبقعبهابيضاءبيضاتأرلغ

الكبير.

يتغذىلأنهالمفيدةالطورمنالأخيضرطائريعتبر

أوراقمنيصطادهالذياليسروعمثلالضارةبالحشرات

يستطجعحيث،الذبابصائدمثلأوالأشمجار،وفروع

طائريأكلكذلكالجو.فيالحشراتاصطيادالأخيضر

الفواكه.بعضالأخيضر

دوراأدى.الإغريقيةالأساطيرفىالأبطالأحدأدخيل

الهزيمةالإغريقفيهاألحقالتىطروادةحربفيكبيرا

الأخيرةاأطسنةوص!الإلياذةملحمةوفي.طروادةبمدينة

.طروادةلحرب

حوريةوتيتسثيسالىملكبيلوسابنأخيلكان

نهرفي،مباشرةمولدهبعد،أخيلبغمرتيتسقامتالبحر.

الماءولكن.الأذىمنجسدهتحميلكيوذلك،ستيكس

منه.تمسكهتيتسكانتإذأخيلكعبيمسلم

بدأتأنبعد،أجاممنونالإغريقيةالقواتقائدأرسل

يلتحقأنمنهليطلبواأخيلإلىالجنودبعض،طروادةحرب

ألبستهلذائقتل،أنعليهخافتتيتسلكن.بالجيش

يعيح!لكىلايكوميدالملكإلىبهوبعثتنسائيةملابس

)أوليسأوديسيوسعثر.سكايروسجزيرةفىمعه

عليهوعرضأخيلعلى-داهيةرجلوهو-(باللاتينية

كشفتالأسلحةبرؤيةأخيلفرحةلكن.الأسلحةبعض

بالجيش.يلتحقأنعلىفوافقرجل،أنه

نأطروادةلحربالعاشرةالسنةفيأخيلرفض

فىعادلكنه.أجاممنونوبينبينهشجاربسببيحارب

طروادةبطلهيكتورذبحأنبعدالمعركةميدانإلىالنهاية

صديقهلمقتلمنتقماهيكتورأخيلقتل.باتروكلسصديقه

هيفيستوسصنعهقدكاندرعالبسأنبعدباتروكلس

هيكتور-شقيق-باريسصوب،النهايةوفيإلها.المتخذ

أخيلكعبصوبالمزعومالاخرأبولوالإلهقادهسهما

الغربيةالثقافةفىأخيلكعبوتعبير.أخيلفسقطالعاري

الصامد.الإنسانفىالضعفنقطةعنكناية

.الإلياذةبمطروادةحرب:أيضاانظر

الأخيلية.ليلىانظر:.ليلى،الأخيلية

الناستساعدسدوكيةقواعدمجموعةالسلوكا!اب

نأالناسمنكثيرويعتقدالاخر.منهمكليسايرأنعلى

مثلالجافةالقواعدمنمجموعةعلىقائمةالسلوكآداب

تنظيماتأوحفل،أجلمناللائقبالشكلالملبسترتيب

لحفلمائدةإعدادأو،زفافحفللإقامةودقيقةخاصة

أوسعمدىتشملالسلوكآدابولكن.رسمىعشاء

خطوطاتقدموهيجيدا،سلوكاتعنىإنها.للسلوك

الآخرين.مععلاقاتنالجميعإرشادية

فالسلوك.السلوكبآدابالخاصنظامهالهاثقافةوكل

فيلائقايكونلاقدالثقافاتإحدىفيلائقايعتبرالذي

الناسيخلع،المثالسبيلعلى،اليابانففي.الأخرى

الغربيةالبلادمعظمفىولكن،المنزلدخولقبلأحذيتهم

خلعواإذاسلوكيامهذبينغيريعدونالضيوففإن

منالمرأةأمامالرجلسيريعدالبلادبعضوفى.أحذيتهم

وراءدائماتسيرالمرأةفإنالآخربعضهاوفى،الأدبسوء

لمنزلته.تقديرهاعلىدلالةزوجها

فيحتىكبيرةبدرجةالسلوكآدابتختلفوقد

المدنفىيعيشونالذينفالناس،الواحدةالثقافةنطاق

سكانلدىالتىتلكعنمختلفةعاداتلهممثلاالكبرى

الناسمنكثيريعرفلاالكبرىالمدنففي.والريفالقرى

فيأما.يدعونعندمافقطاصدقاءهمويزورونجيرانهم

يتزاورونوغالبا،يتعارفونالناسمعظمفإنوالريفالقرى

الودمنإطارفىبهمليرحبواالجددالجيرانويزورون

بط.لتراوا

السلوكادابتطور

نأالتاريخقبلمااناستعلم.السلوكآدابأصول

مماوهذاأيضا،وطوروهاللتعاملخاصةسلوكياتيبدعوا

كانتطورسلوكفأيوأمئ.أسهلالحياةجعلعلىساعد

كانعندمابعفالمجتمعاتفيفمثلا،عمليغرضله

الاخرنحواليمنىيدهمنهماكليمدكانرجلانيلتقى

بدأاليدهزإنسلاحا.يحملانلاأنهماليظهرايهزها

السببأنبرغمكذلكومازال.والمسالمةللصداقةإظهارا

اختفى.قدلهالعملى

اليونانكحضارةالأولىالحضاراتطورتوقد

ومعظم.السليمالاجتماعيالسلوكقواعدوروماالقديمة
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تختلفالسلوكآداب

.أخرىإلىثقافةمن

علىاليابانيةالأسرة

فيكما-أليسار

أحذيتهاتخلع-الصورة

وقد،البيتدخولعند

يابانيةملابسيرتدون

علىويجلمسونتقليدية

هذه.الأرضيةالفردق

السلوكمنالأنماط

تلكعنتمامامختلفة

الغرجمط.المجتمعفيالتى

البلاطفينشأتالغربيةالثقافةفيالرسميةالسلوكآداب

عشروالثامنعشرالسابعالقرنينأثناءالفرنسيالملكي

فييعيشونكانواالذينالنبلاءوضعكذلك.الميلاديين

ولائقاسليمايعدونهالذيالاجتماعىللسلوكقائمةالبلاط

إتيكيت.اسمعليهاوأطلقوا

أوروبابلاطاتفيبسرعةالقواعدهذهانتشرتوقد

الطبقاتأفرادجميعبينانتشرتالنهايةوفي،الأخرى

زمنمنذالسلوكادابأشكالمنشكلوجدكماالعليا.

الوظائففي(التشريفات)نظامالبروتوكولوهوطويل

والضباطالحكومةموظفويحضرهاالتىالاجتماعية

منالناسبهويتقيد،الأجانبوالدبلومالمميونالحربيون

المهني.والعملالتجاريالعملفيالعاليالمستوىذوي

والنساءالرجالهؤلاءأنليشهدالبروتوكولاعدوقد

ينص.مركزهمأوبعملهماللائقالاحتراميتلقون

خاص،نظامفيللعشاءالجلوسعلىمثلاالبروتوكول

الاجتماعي.الوضعأوالطبقةحسب

التيوالتصرفاتالقواعدأيضاالبروتوكوليشمل

.الناسهؤلاءمثلإلىالكتابةأوالكلامعنداتباعهايجب

الخطابة.انظر:

طبقاتجميعمنالناسيتبعها.اليومالسلوكاداب

آدابتغيرتالميلاديالعشرينالقرنوخلال.المجتمع

التقنية.والتطوراتالاجتماعيةللتغيراتاستجابة،السلوك

الجامدةبالقواعدأقلبصورةاسملوكآدابتهتمواليوم

بتقديموذلك،الرسميةالمناسباتفيالسلوكتحكمالتي

الاخرين.لشعورالمراعىالمهذبللسلوكإرشاديةخطوط

لاستعمالالقواعدمنجديدةمجموعاتطورتوقد

وهذه.والهاتفالسيارةمثل،الخترعاتهذهمثل

وفى.كثيرةقديمةعاداتمنأيضاغيرتالخترعات

ليدعوالهاتفالشخصيستعملمثلا،،كثيرةحالات

ما.حفلإلىضيوفا

مكتوبة.ترسلكانتالدعواتفإنالماضيفيأما

الحديثالمجتبمفيوالنساءالرجالأدوارأثرتوقد

ادابفىكبيرةبدرجةالغربىالعالمفىوخاصة

التىالتقليديةالسلوكادابقواعدمنفكثير،السلوك

مؤسسةكانتوالنساء،الرجالبينالعلاقاتتشمل

أنهنالمفترضكانفالنساء،بحدةمتناقضةأدوارعلى

منويتوقعن،الحمايةإلىحاجةفيوأنهنأضعف

فإناليومأما.أمامهنالمؤدبينلهنالحامينسلوكالرجال

المجتمعاتبعضفيوالنساء،الرجالمنمتزايدةأعدادا

.بالمساواةيشعرون

السلوكآدابعنكتب

-بتاحكتبهالمؤدبالسلوكعنمعروفمرشدأول

ويعودالقديمةمصرفيعالحكوميموظفوهو،حوتب

حواليإلىحوتب-بتاحتعليماتكتابهتاريخ

الأوروبيةالسلوكادابفىالكتبأقدمومن..مق0042

تومازينودياسمهإيطاليكتبه،المجاملةعنبحثكتاب

القرنأوائلوفي.م0021عامحواليوظهرشيركلاريا،

بالداساريالإيطالىكتبالميلاديعشرالسادس

معالمروضعالكتابوهذا.المجماملاتكتابكاستيليوني

وكتبالعليا.الطبقاتإلىينتمونالذينللناسسلوك
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فمى.الاحتماعيةوالمكالةالثقافةحس!تحتلصالتحيةإشارات

فيأما.وحضوعسلامداشارةرئيسهالرحليحيىالسفلىالصورة

.الأيديبصيتصافحالىمتساووصعمىرحليرلإن.الأحرىالصورة

علامةلوصفهطويلرم!مذطورألهيحتملالتحيةسالنوعوهدا

.للسلام

بريطانية،سياسيةشخصيةوهوتشمسترفيلد،الإيرل

وقد،الدنيويةوالح!صمةاسحلوكفيهايعلمهلابنهخطابات

في)إتيكيت(السلوكآدابعنكثيرةكتبنشرت

عشرالتاسعالقرنينفىالمتحدةالولاياتوفيبريطانيا

الميلاديين.والعشرين

الإسلاميالسلوكأدب

كلبهيلتزمإسلامىأدبالإسلاميالسلوكأدب

بينفيهيميزلا،ومكانزمانكلفيالمسلمالمجتمعأفراد

بينفيهافرقلاواحدةالإسلامفيالمعاملةلان،الطقات

تختلفالإسعلامفيوالاداب.والأجناسالطبقات

الأكلآدابفهناك.والمنامباتالمعاملاتباختلاف

يليهكايأكلوأنبيمينهالإنسانيأكلأنومنها،والشرب

والشرابالطعامفييعتدلوأنالأكلفييسرفلاوأن

ومنهاللبيوتالدخولآدابوهناكللنفصر.مجالآويترك

أدبوكذلكمنهاالخروجوآدابوالسلامالاستئذان

الآدابهذهومنمنها.والخروجالمساجدإلىالدخول

الادابومن.اليمنىالرجلتقديمأيدخولها،عندالتيامن

يسلمأنالتحيةوأد!.الناسمنيمينهعلىمنيقدمأن

علىوالماشيالقاعدعلىوالقائمالكبيرعلىالصمغير

يتناجىلاأنالادابومنالكثير.علىوالقليلالواقف

يعطفوأنالكبيرالصغيريوقروأن،الثالثدوناثنان

الصغير.علىالكبير

فإن)الدبلوماسية(الرسميةوالحفلاتالمناممباتأما

والرقصالخموركتعاطىالمحرماتتجنبيشترطالإسلام

الغربيةالبلدانبعضفيكانتولوالحفلاتهدهمث!!فى

المشروعغيرالاختلاطيتجنبأنالمسلموعلى.واخشرقية

فيهاتدارالتيالمجالسعنيمتنعوأنوالنساءاشجالبين

النساءوتراقصالموسيقىتعزفرالطولوتدقالخمور

إطارفيالإسلامشرعهاالتىالاداببعضهذه.الرجال

ماكلفييحتذىنموذجاوجعله،المسلمبالإنسانالارتقاء

الإنساني.السلوكبآدابيتعلق

إيريل.ت!ثسشرفيلد،:أيضاانظر

عمله.إنجازعلىلتساعدهالعامليستخدمهاآلةالأدا!

الورلتق.عددتسمىآلةضمنالعملتؤديالتيوالأدوات

بالمحركتدارالتيالصغيرةالأداةوتشبه.الورشعددانظر:

الأدواتأنواعوأبرز.الورلقوعدداليدويةالأداةمنكلا

الفلزية.الأشغالوأدواتالخشبيةالأشغالأدوات

النجارأدواتتتكون.الخشبيةالأشغالأدوات

التىا!لسطرةمثلالقياسآلاتمنالدواليبوصانع

اللتينوا!لنقلةالقائمةوالزاوية،الأطواللقياستستعمل

لرسميستعملالذيوالفرجارالزوايالقياستستعملان

وتضمن.الفادنوخيطالبنائينوميزانبموالأقواسالدوائر

ا!للازموتحستخدمودقتها.النجارةاعتدالالأدواتهذه

وتصميمها.نجارتهاأثناءالخشبيةالموادلتثبيتوالكلاليب
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المناشير،:النجارةفيالمستعملةالأخرىالأدواتوتشمل

.كماالثقبوآلاتالمبارد،والنجار،وفارة،الإزميلو

البراغي،ومفكاتوالفؤوس،المطارقالنجارونيستعمل

الخشب.أشغالانظر:ءوالكماشات

بهيقومالذيالعمليقتضي.الفلزيةالأشغالأدوات

أعمالمنالنجاربهيقومماتفوقدقةالالاتعامل

الخاصةالقياسأدواتتكونأنيجبولهذا.خشبية

الميكروميتراتمنفالكثير.للغايةدقيقةالفلزيةبالأشغال

فىالمتناهيةالأبعادقياسيمكنها)القدمات(والمسماكات

يستعملالذيالمعادنمنشارأنكما.!.25مثلالصغر

الذيالمنشارمنوأصلبأرقهوالفلزاتقطعفي

الآلاتعامليمستعمل،كماالخشبلقطعيستخدم

قماإلأسلاكفي(التشكيل)قالباللولبةولقمةالمقلوظة

ا!لفكاتالالاتعماليستعمل.كماالالاتبمعدات

أجزائها.وتركيبالالاتللإصلاخ

آلاتالفلزيةالأدواتلصناعةاللاللاتعمالويستخدم

وآلات،التشكيلوآلاتالتفريز،والات،الخارطمثلفلزية

الصقل.

هذهفىالتعريفأداةبهاويعنىالئحو؟الأداة

الادواتفتشملعامةبصفةالنحويةالأداةأما.المقالة

وأدوات،النفىوأدوات،التعريفأداة:مثلالمعانيذوات

ذواتالأدواتكذلكالأدواتوتشملوغيرها.التوكيد،

وجوازمه،المضارعنواصب:مثل،الإعرابيالأثر

ولمزيد،للاسمالجارةوالحروف،للاسمالناصبةوالأدوات

الجر؟حروفانظر:.الأدواتهذهعلىالتعرفمن

الجملة.،الفعل

لمسماه،معينعلىيدلأنإماالعربيةاللغةفىوالاسم

معينغيرجنسهفيشسائعايكونأنوإماا!لعرفة،ويسمى

وهذه،معينعلىدلأسمفالمعرفة.النكرةويسمىلمسماه

ومنوالضمائر.كالأعلاموضعهابحسبتكونقدالدلالة

وأسماءإشارتها،()بدلالةبقرينةالإشارةأسماءالمعارف

بقرينةبالنداءالمقصودةوالنكرةصلتها،بقرينةالموصول

معرفة.إلىالمضافةوالأسماء،المناداة

باقترانهالتعريفاكتعسبنكرةاسمبالأداةوالمعرف

فالأداة.الكتاباقتنيت:مثل"ال"،النحويةالتعريفبأداة

دائرةإلىالشيوعدأئرةمنالاسمتخرجالنحوية

وقد.نكرةكانأنبعدمعرفةفيصبحالاختصاص

العربيةاللغاتبعضفىللتعريفأخرىأداةاستخدمت

العربيةاللهجاتبعضفىباقيايزاللاأثرهاولعل،القديمة

ك!شولالرسولاستخدمهاوقد"أم"وهي،اليمنفيالحديثة

الإمامرواهامسفر(فيامصيامامبرمنالش!:حديثهفى

اليس:لديناالمألوفةالنحويةباللأداةروايتهووردتأحمد،

السفر(.فيالصيامالبرمن

منهاخلاالذيوالاسم""الالعربيةفيالتعريفأداة

وتقدير،نكرةوضعهبحسبالتعريفعلىدالأيكنولم

النكرةالاسميعرفوإنما،بأداةيعرفلاالعربيةفيالتنكير

جنسه.فيوشيوعهفيهالتعريفمنبخلوه

العلومشماج(،طمال!اعةتحتاح)ماداالصناعة:انظر.الإدارة

(.السياسيةالعلوم)مجالاتالسياسية

الفرفمعظمبهتقومتنظجمالأورعسثراإ!ارة

تديرهامحدودةخاصةشركاتوهي،الكبيرةالموسيقية

البلدانبعضفىالأوركسترافرقوتملك.إدارةمجالس

لغيرقائمةهيئاتأيالسيمفونيةاللأوركسترجمعيات

لفرقهاماليةاعتماداتلإيجادتعسعى،الربحأغراض

إحدىرعايةأو،عامةمنظماتطريقعنسواء،الموسيقية

سياسةبتوجيهإدارةمجلسويقوم.الأعمالشركات

الموسيقية،المسائلالأوركستراقائدمعويعالجالأوركسترا،

ولدى.الموسيقيينلتعيينبالنسبةالعلياالكلمةلهوتكون

الميزانية،لإدارةأعمالمديرالمحترفةالأوركسترافرقمعظم

التمارين،خططووضيع،الاستخدامعقودوإعداد

بيعوتنظيم،التسجيلوبرامج،الموسيقيةوالحفلات

عنها.والإعلانالبطاقات

تاريخيةنبذة

عشرالسابعالقرنوبدايةعشرالسادسالقرنطوال

صنع،الإيطاليونالموسيقيةالالاتصناعأنجزالميلاديين

الباسوكمانوالتشيللو،،الأوسطوالكمانالكمانالة

الأولىالأوركسترالفرقالرئيسيةالالاتوهي،المزدوج

في،الأولىبالدرجةالوتريةالالاتعلىتعتمدالتي

.الميلاديعشرالسالغالقرنخلالوألمانياوفرنساإيطاليا

أيضا.النمإلموسيقيةالاتالفرقهذهمعظملدىوكان

بعضتقديمفيوالدفيةالمثقبالبوقآلتاأضيفتكما

.العروض

لمصاحبةالبدايةفيالأوركسترافرقاستخدمت

الأوبراوخاصة،الأولىبالدرجةالصوتيةالأعمال

الثامنالقرنبدايةمعولكن.النصرانيةالدينيةوالموشحات

الأوروبيينالموسيقيينالمؤلضنمنعددكتبالميلاديعشر

يوهانهؤلاءبينومنوحدها.للأوركسترامقطوعات

فردريكوجورج،كوريلليوأركانجلو،باخسباستيان

الموسيقيةمؤلفاتهموكانت.فيفالديوأنطونيو،هاندل

جروسي،وكونشيرتيبمكونشيرتي،تدعىللأوركسترا

(.الموسيقية)المتتالياتوالسويت
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ونيسيةندإوركستراأ

المزدوحةالطبولتضم

الموسيقيةوالآلات

تدعىالتيالخشبية

هؤلاءويعزف.حامبانج

احتفالفيالموسيقيون

محلي.

تدعىالتيالأوركستراليةالأعمالتطوربدأ

عشرالثامنالقرنمنتصفخلالأوروبافيالسيمفونية

الثامنالقرننهايةفيموسيقيانمؤلفانواستطاع.الميلادي

أماديوسوفولفغانجهايدنجوزيفوهما،الميلاديعشر

السيمفوفط.الشكلإنجاز،موزارت

،الأعمالهذهتعزفكيالسيمفونيةالفرقوتوسعت

منكبيراجانباتشكلالموسيقيةالنفخآلاتوأصبحت

الميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةوفيالأوركسترا.آلات

تضمالتىالأولىالسيمفونياتبيتهوفنفانلودفيجوضع

لشكلالنحاسيةالموسيقيةالالاتأخذتثم.المترددةآلة

بدأياتوحتىالأوركسترا.آلاتمجموعةفىكبيراجانبا

صغيرةالأوركسترافرقكانتالميلاديعشرالتاسعالقرن

وقائد.للفرقةقائدإلىبحاجةتكنلمبحيثعامةبصورة

للعازفويمكن.عادةالعرضيوجهكانالذيهوالفرقة

الكونشيرتو.لمقطوعاتبالنسبةالمهمةهذهيؤديأنالمنفرد

كثيراالأوركسترافرقكبرتام083عامحوأليوفي

الأوركسترا.قائدقبلمنتدأرتقريباجميعهاكانتبحيث

التاسعالقرننهايةفيالموسيقيينالمؤلفينبعضكتبوقد

منتتألفللأوركستراأعمالآالعشرينالقرنوبدايةعشر

أنطونالمؤلفينهؤلاءبينمنوكانأكثر.أوموسيقىمائة

بدايةومنذ.شتراوسوريتشاردماهلر،وجوستافبروكنر،

عددا.أصغرلفرقبأعمالالاهتمامتجددالعشرينالقرن

الأوركسترابفرقةالاحتفاظتكاليفأزدادت

فالدخل.الميلاديالعشرينالقرنأثناءكبيربشكل

نفقاتمنجزءاإلايغطيلاالبطاقاتبيعمنالوارد

الأوركسترافرقمنالكثيرويتلقىالأوركسترا.

،العامالقطاعمصادرمنإضافيةاعتماداتالأوروبية

التبرعاتعلىيعتمدأنلابدكانمنهاالعديدولكن

فرقةتنقذكانتمانادراالمنحهذهمثلأنإلا.الخاصة

بعضتستخدمكانتلذا،الديونمنالأوركسترا

.الفرقهذهدعمفىللمساعدةالعامةالاعتمادات

هذهدعمفيالحكوميةالفنيةالهيئاتتساهمكذلك

لاقدالسيمفونيأوركسترافردتىولكن.الاعتمادات

مساعداتبدوننفسهاعلىالمحافظةمنتتمكن

كبير.حدإلىمتزأيدةحكومية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

جورجالسير،سولتىحولىالسير،لاردرولى

جورج،مسيزيلليلدا،لارنبويم

روبرت،شرريهندأ،يفنبر

فلهلم،نجلرتمافيرليير،ليزبو

فونهربرتكاراحاد،توماسالسير،بيتشام

أوتوكلمبرر،ليولارد،يرليرنستا

ئيلرافا،كوبليكوتوررأ،توسكسى

جيسير،كىسميتركويقمرواد

ستافجو،هلرمالربمشا،نماكرذ
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وبرالأا

وركسترالأا

الموسيقيةالفرقة

السيمفوليةالقصيدة

علةذاتأخرىمقالات

الكونشيرتو

المعزوفة

الحجرةموسيقى

الكلاسيكيةالموسيقى

الفطريةالحياةحمايةانظر:.الفطريةالحياةإدارة

(.الفطريةالحياةحماية)طرق

الحكومةإداراتإحدىالخار!جيةالشؤونإدارة

الوزاراتتكونوقدعالميا.مصالإلدولةبإدارةتقومالتي

الشؤونفيتخصصيةمجالاتفيصلةلهاالأخرى

السفاراتبتزويدالحارجيةالشؤونإدارةوتقوم.الخارجية

بعضيعملبينما.المدربينبالأشخاصالأجنبيةالبلدانفي

بهاالدوليةالشؤونعنمسؤولةوزارةإداراتفيأعضائها

فيالقسمهذايسمى.الخمارجيةبوزارةعادةوتعرف

الولاياتفىواسمه،الحارجيةدائرةالمتحدةالمملكة

الشؤونموظفيكبارويعامل.الدولةقسمالمتحدة

الدبلوماسية،يستلزمعملهملأن؟دبلوماسيينالخارجية

مثلمسائلعلىالأجنبيةمإلحكوماتمفاوضاتكإجراء

.النزاعاتتسويةأوالتجاريةالاتفاقيات

فيالأجنبيةالدولفيسفاراتلهاتقيمعادةوالدول

حجماالأصغرالخارجيةالخدمةدوائرتسمى.كلهالعالم

أما.الدبلوماسيةالبعثاتأوالقنصليات،السفاراتمن

لكلالحارجيةالخدمةدوائرفتسميالكومنولثدولرابطة

علىيشرف.ساميةمفوضياتالأخرىالدولةفيمنها

منيرسلون،الدبلوماسيةالخدمةفيأعضاءالدوائرهذه

لاالذينالأشخاصبعضتوظيفيتمأنهغير.الأمالبلد

المضيفة.الدولةعنددبلوماسيةصفةيحملون

للدولةيمكنولا،الأمالبلدمنجزءاالسفارةتعتبر

فيأو،السفارةأعمالشؤونفيشدخلأن،المضيفة

مإلبلداتصالنقطةاسمفارةتعمللها.التابعينشؤون

منمجموعةيرأسسميرارئيسهاويسمى،المضيف

اسحياسة.وتعسييرالإدارةفىالمتمرسينالكبارالدبلومامسيين

الأمثقافةفيواسعةمعرفةلديهميكونأنويفترض

كلليسولكنولغاتها،وتاريخهاالشعوباقتصادودراسة

بموجبالسفيرتعيينيتمفقد.محترفيندبلوماسيينالسفراء

المنصبهذافياختارتهقدالحكومةوتكون،سياسيقرار

إليه.الموكلةالنوعيةالمهامتنفيذفيالشخصيةلصلاحيته

التجارية،المصالححمايةالسفارةعمليتضمن

معالمفاوضاتطريقعنوذلك،الأمللبلد،والسياسية

فيالمسؤولونويقوم.الأخرىللبلدانالحكوميينالمسؤولين

عنالعليا،الجهاتإلىالتقاريربرفعالخارجيةالشؤونإدارة

كما.والسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالأوضاع

للمسافرين.الدخولتأشيراتأوالسفرجوازاتيصدرون

بلدهممواطنيمصالححمايةعلىيعملونوكذلك

بشرحأيضايقومونكما.الخارجفيأمورهموتسهيل

وشعوبها.الأخرىالبلدانلحكوماتحكوماتهمسياسات

تخصصيةمهماتبانجاز،الإدارةمنأعضاءبعضويقوم

والتجارة،العمالنقاباتوقضاياالاقتصاد،مجالاتفي

لدولية.ا

خارجيةوزاراتفيالجددالموظفينمعظمتدريبويتم

لغاتأيضاويتعلمون.الحارجإلىيبتعثواأنقبلبلادهم

فيعالياتعليماويتلقون.عاداتهاويتعرفونالأخرىالبلدان

عملهمتخصمعينةسياساتويتعلمون،الدوليةالعلاقات

الخارجفيالموظفينهؤلاءمنكثيريخدم.المستقبلفي

توظيفويتم.سنواتولممبعخمسبينتتراوحفترات

فعلى.الامالبلدفيالسياسيالسلكموظفيمنالاخرين

الولاياتفي،الخارجيةالشؤونإدارةتقومالمثالسبيل

00028منهمشخص،41!...بتوظيفالمتحدة

المتقدمونيكونأنيجب.المتحدةالولاياتفييعملون

ذلكمواطنيمنما،بلدفيالخارجيةالخدمةفىللتوظيف

التنافس،مبدأأساسعلىالغالبفيالتعييناتوتتمالبلد.

دقيق.تقويميليهتحريريامتحانخلالمنوذلك

عندماالدبلوماسيةالخدمةتطورت.تاريخيةنبذة

طرقعنوتبحثبينها،فيماالعلاقاتتقيم،الدولبدأت

منالقصدوكان.السلمىوالتجاريالفكريللتبادل

المسافرينحقوقحمايةهوأصلا،اسمفرجوازاتإصدار

الملوكقصورإلىيرسلونالسفراءكانلقد.الحارجإلى

ما.تحالفعلىللتفاوضأوما،لزواجللترتيبأحيانا،

.المفاوضاتهذهمثلفيمهضاالوزيركانفقدوعموما

الحارجية.الخدمةأهدافمنجزءاالتجسسكانكما

تكاليفيدفعأنالأحيانغالبفيالسفيرعلىوكان

بنفسه.مسكنهيعدوأنالخاصةنفقتهمنالسفر

منأضىوأماكنأورو!اةىتحكومطعدةأقامت

خدماتالميلاديعشرالتاسعالقرنمنبدءاالعالم

الخدمةفييعملونالذينالأشخاصاعتبركما،خارجية

لهمتدفعوكانت،مدنيينموظفين،الخارجية

كا،الدبلوماسيةالحصانةفكرةتطورت.كذلكالرواتب

فلا.خاصةبمزاياشمتعونصارواالدبلوماسيينأنيعني

بيوتهماعتبرت،كمااعتقالهم،المثالسبيلعلى،يمكن

مأمنفييكونواحتىسياسياالمطلوبونإليهايلجأأماكن

عدةفيالمألوفمنأصبحالزمنمرورومع.الاعتقالمن

من،الخارجيةالخدمةفىالعاملينمعظميكونأنبلدان
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حكوماتهمبتغيريغيرونلاالذينالمحترفينالمدنيينالموظفين

تتغيرعندمامناصبهمتتغيرولا،كثيرةأحيانفي

.الحكومات

خدماتالبريطانيةللإمبراطوريةالتابعةللبلدانيكنلم

فالأستراليون،الاستعمار.فترةخلالبهاخاصةخارجية

لمولذلك،البريطانيةالخارجيةالسيالمسةتحبعونكانوامثلا،

فيعنهمممثلينسوى،الخارجفىدبلومامميونلهميكن

الضؤونقسمأسترالياأنشأتأم359عاموفيبريطانيا.

عاموفى،خاصةالخارجيةأستراليةسياسةليدير،الخارجية

اليابانإلىدبلوماسييهاأولأسترالياأرسلتأم041

الدولكلفتحتفظالحاضرالوقتفيأما.المتحدةوالولايات

بها.خاصةخارجيةبخدماتالكومنولثفيالأعضاء

الخارجيةالخدماتفى،القنصلأوالسفيرفقدلقد

وذلكبمالفرديالتصرففيحريتهمنكثيرا،الحديثة

اللاسلكية،الموجاتعبرللاتصالاتالسريعالتقدمبسبب

يلتقيفاليوم.المركزيةوالحكومةالسفارةبين،والهاتف

وأ،القمةبمحادثاتيعرففيما،لوجهوجهاالدولرؤساء

الكومنولث.دولرؤساءكاجتماعات،دوريةلقاءاتفي

مازالتذلكويم.سريةأقلالمفاوضاتصارتكما

تسبققدالتي،الكواليسوراءالمحادثاتمنأشمهراتستغرق

حلأو،جديدةتجاريةكمعاهدة،دبلوماسىتحركأي

.حدوديلنزأعسياسي

ذاتحكوميةشعبة،اليومالحارجيةالشؤونإدارةتعتبر

أموروتسهيلالخارجيةالسياسةرسمفىتساعدفهي.نفوذ

الخارجيةاسمياسةفيالتغيراتلكن.الأمبينايىميةايىة

فقدت،المثالسبيلفعلى.الخارجيةالخدمةدورفيتؤثر

إدارةفىدورهاالبريطانيةالخارجيةالشؤونإدارة

بريطانياسياسةفإنذلك،منوبدلأ.الواسعةالإمبراطورية

مواقفإيجادوعلىأوروبا،علىفأكثرأكثرتركزالخارجية

منآخرينأعضاءمعالدوليةالقضاياإزاء،مشتركة

الأوروبية.المجموعة

أ!شراليامثلدولبدأتأنوبعدالحاضر،الوقتوفي

الخدماتاتجهتبريطانيا،معروابطهاإضعاففيوالهند

بقضايامتزايدبشكلالاهتمامنحوالدوللتلكالخارجية

والروابطالتجاريةالروابطتطويرويشكل.الإقليميةبلادها

.الاتجاهذلكمنومهفاكبيراجزءاالجواردولمعالأخرى

يعملواأن،اليومالخارجيةالشؤونإدارةموظفوويستيم

داخلعملهمإلىبالإضافة،أخرىووكالاتأقسامفي

الشؤونإدارةعمليتضمنفقد.بلادهمفيالخارجيةوزارة

ومساعدتهاالبحاروراءمابلادوتطويرمساعدةالخارجية

السفر.مجالاتفىوأيضاوصناعياوتجاريازراعيا

الدبلوماسية.،القنصلالسفير؟:أيضاانظر

مجالاتمنمجالالموظفينشؤونإدارة

بطريقةالعاملينمهاراتمنالاممتفادةعلىيعملالإدارة

أقساموتوجد.طيبمردودذاتأعمالهموجعلفعالة

ذاتوالشركاتالهيئاتفيعادةالموظفينشؤونإدارة

إدارةبمسؤوليةالأقسامهذهوتضطلع،الكبيرةالأعمال

اسمأيضاالمجالهذأعلىويطلقبها.العاملينشؤون

يعرفكما،البشريةالمواردإدارةأوالعاملينعلاقات

وأالعمالعلاقاتأوالصناعيةالعلاقاتباسم

منكبيرةأعدادبهايوجدالتىالمؤسساتفيالمستخدمين

المهمةوتكون.معينةنقاباتإلىينتمونالذينالعاملين

فيالشركةتمثيلحينئذ،الأقسامهذهلمثلالرئيسية

التىالأخرىوالأعمالالعملبعقودالخاصةالمفاوضات

.العمالاتحاداتمعبشأنهاالتفاوضيمكن

أعباءالأعمالإدارةفىالمتخصصينكاهلعلىتقع

المقابلاتبإجراءيقومونفهم،عديدةومسؤوليات

واختبارهم،،بالعملللالتحاقالمتقدمينمعالشخصية

أيضا،ويقومون.الشاغرةالوظائفبشغللهموالتوصية

الثانويةالمدأرسإلىميدانيةبحملات،ذلكجانبإلى

مرموقمستقبللهمينتظرطلابعنللبحثوالكليات

المهامومن.العملاحتياجاتوفقلتوظيفهموذلك

إلىالترقىسجلاتإعدادأيضاعواتقهمعلىالملقاة

أداءتقويمنظموإعداد،الوظيفيةالدرجاتمختلف

العاملينتكعسبالتيوبرامإلتدريب،الموظفين

يضطلعونالتيالمهامومن.الجديدةالخبراتوالمديرين

مثل:الماليةالإعاناتخدماتقسمإدارةأيضابها

ومعاشات،الحياةعلىوالتأمين،الصحىالتأمين

للعاملينوالمشورةالنصحبإسداءيقومونكما.العاملين

المشكلاتأو،الشخصيةمشكلاتهمحلعلىلمعاونتهم

الموظفينشؤونأقساممديريونجد.بالعملتتعلقالتي

التيالعملخططعلىالبلدانمنكثيرفىيشرفون

البرامإلحاصةكتلكقاطعةإيجابيةقراراتإلىتحتاح

وتدريبهم.،والجالياتالنساء،بتوظيف

شؤونإدارةمهمةكانت.الموظفينشؤونمهامتطور

القرنبدايةوإلىالميلاديالتامئكلشرالقرنفيالموظفين

أمربهايناطيكنفلم،بالعسيرةليعستمهمةالعشرين

هذهالتوظيفعملياتتكنلموكذلك.العاملينتعيين

شنافسونالعمالمنكثيريوجدكانلأنهأيضا،عسيراأمرا

.الشاغرةالأعمالمنأقلعددعلى

وزادتالتعقيد،فيالموظفينشؤونإدارةمهامأخذت

الناسبدأفقد.العشرينالقرنأواسطخلالأهميتها،

،الإنتاجعلىاثارمنللعاملينالمعنويةللروحمايدركون

أشياءإلىيحتاجونالعمالهؤلاءمعظمأنواضحاوأصبح
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ليظلواوذلكيتقاضونها،التيالأجورمجردمنأكثر

العاملونيحتاج،المثالسبيلفعلى.وظائفهمفىسعداء

الاهتمامإلى-مطامحهمترضىالتيالأجورجانبإلى-

منينجزونبماالطيبالضعوروإبداءوتقديرهمبهمالخاص

القراراتفىبالمشاركةلهمالفرصةإتاحةوكذلكأ،مها

الموظفينشسؤونمديروواستطاع.عملهمعلىتؤثرالتي

الإخباريةالرسائلمنها،،شتىبطرقالحاجاتهذهتلبية

الترفيهية،والبرامج،الشركاتداخلتوزعالتيالصحفية

.الاقتراحاتتقديموأنظمة

وكالةمكتبالبريطانيةالمطبوعاتإدارة

وهو.الرسميةالبريطانيةالمطبوعاتوبي!لنشرالمركزيةالحكومة

لاسمهالأولىالحروفوهيأو.إس..إم.إتشبإليهيشارما

وتشمل.الحكوميةللمطبوعاتالجلالةصاحبةمكتبةالكامل

البرلمانيةالمناقشات؟جازيتلندنبانتظامتصدرالتيمطوعاته

وهوالحاصةمكتباته.أو.إس.إمإتشمكتبيدير)الهانزارد(.

الخاصةمطوعاتهولهالعاديةالمكتباتبوساطةيبئمطبوعاته

الخاصة.المطابعبأصحابيستعينماغالباأنهإلا

للمطبوعاتالجلالةصاحبةمكتبةمطوعاتتشمل

الاستماراتمثلالرسميةللأغراضيستعملماالحكومية

المنحأوالتقاعدودفاترالحاسوبوأدواتوالجوازات

تزويدالمكتبيؤديهاالتيالمهمةالوظائفومن.الحكومية

العناوينخدماتوتوفيربالأدواتالحكوميةالمصالح

والتوزيع.التصويريةوالنسخ

.لندنغازيتةالهانزارد،أيضا:انظر

ويطدقوالفضاءللطيرانالوطنيةالإدارة

لحكومةتابعةأمريكيةأبحاثوكالةناسا،اختصاراعليها

والفضاءالطيرانفىأبحاثاوتنسقتديرالمتحدةالولايات

وخارجه.الجويالأرضغلافداخل

فيوتقنيومهندسعالم000221نحوالناساتوظف

التالية:المراكزالمنشآتهذهتحوي.مهمةمنشآتعشر

جنسنلندنومركز،الفضائيكنيديجونمركز

ومركز،الفضائيللطيرانمارشالجورجومركز،الفضائي

الفضائي.للطرانجودارد

ثم،مستقلةوكالةأم،589عامالناساتأسعست

أطلقتالجو.لملاحيالوطنيةالاستشاريةاللجنةضمت

.المأهولوغيرالمأهولالفضائيالطيرانمنالعديدالناسا

الأقمارمنأنواععدةالمأهولغيرالطيرانويشمل

مكانةالناسابلغتوقد.الفضائيةوالمجساتالصناعية

أبولوالفضائيالمركبأصبحعندما،أم969سنةمتميزة

سنةوفيالقمر.سطحعلىالبشرأنزلمركبأول

مدارفيمأهولفضائيمختبرأولالناساأطلقتام،739

مكوكأولأطلقتام،819سنةوفى،الأرضحول

حدأ،أطلنطس

القابلةالماسامكوكات

حديد،منللاستعمال

منصةعنينفصل

بمركزى93الانطلاق

فيللفضاء،كنيدي

بالولاياتفلوريدا

.المتحدة
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منللاستعمالقابلةفضائيةسيارةهو،مأهولفضائي

جديد.

فيحادثبأسوأالناسامنيت،أم869!شةوفي

انطلاقهبعدتشالنجرالفضائيالمكوكانفجرإذتاريخها،

جميعآنذاكقتلحيثأم،869ينايرمن28فىبقليل

أوليف،كريستاماكبينهممنوكانتالسبعةطاقمهأعضاء

،وجيزةبفترةالحادثهذابعدهامبشاير.بنيومدرسةوهي

تحسينعلىعملتحيث،المكوكطيرانالناساأوقفت

الفضائىالطراناستؤنفالتسيير.مشاكلوحلتأمينه

تمفضائيمكوكبانطلاقأم،889سبتمبرفيالمأهول

الديسكوفري.وهوجديدمنتصميمه

الفضاء.رحلات:أيضاان!

-788هـ،537-271)دولة،الأدارسة

خلافةعهدفيبذورهانبتتالأدارسةدولةم(.ء89

-785أهـ،07-1)96العباسيالمهديبنالهادي

بنعليبنالحسنبنعلىبنالحسينخرجفقدم(.886

العباسيينحكمعلىبالمدينة-عنهمالدهرضس-طالبأبى

فطردواالناسدعوتهحولوالتف،م785هـ،أ96سنة

تمكنواالعباسيينولكن،مكةإلىوساروا،العباسىالوالي

نفسه.الحسينوفيهموقتلوهممنهم

فرأى،إدريسعمهللحسينالمؤلمةالنهايةهذهشهد

ضدللثورةمناسئامكاناليعستالعربيةالجزيرةأنبصرهبثاقب

الميولذوواضحواليهاونصحهمصر،إلىفهربالعباسبن

العباسيين.يدعنبعيدا،الأقصىالمغربإلىبالذهابالشيعية

أخيرااستقرحتىراشدمولاهمعمتنكرامصرمنفخرج

يقنعأنواستطاع.م788هـ،ا72عامالمغربيةوليلىبمدينة

طاعةبنبذعبدالحميدبنمحمدبنإسحادتىالبربريالزعيم

قبولفيإسحاقيترددولمالبربر.بينلهوالدعوةالعباسيين

نأرأىولكنه،السنةأهلإلىالبربرميلمنالرغمعلىدعوته

إسحاقوأقنع.الشيعةلمساندةتكفىالعباسيينعلىنقمتهم

احضانفيالأدارسةدولةوأعلنت،إدريسبمؤازرةشعبه

م.788هـ،أ72عاموالبربر،وزناتةومغيلةأوروبةقبائل

ونشرمذهبهنشرفىالعلويالشيعىإدريسأخذ

حتىإليهمايصليكدلماللتينوتاولاتامسنافغزاالإسلام

يدهفيوسقطتقبل،منيسلمالممنكلإسلامهأعلن

أزعجتالعباسيةللخلافةقويةضربةفكانت،تلمسان

إدريسعلىللقضاءجي!بارسالفهمالرشيد،هارون

الحيلةاستخدامفيففكر،الشقةلبعدالهزيمةخشىولكنه

يسمىمولىإليهدسإنهروايةوتقول.إدريسمنللتخلص

وجدأنإلى،إدريسخاصةفىالدخولمنتمكنالشماخ

كانولما.عليهقضىمسموماعطراإليهفأهدىفرصة

فقدالحكمفىالوراثةبنظاميأخذونالحينذلكفيالناس

إدريسمنمولودهاالبربريةكنزةوضعتحتىانتظروا

م.397هـ،ا77عامعليهمإماماوجعلوه،إدريسفسموه

سميتلدولتهجديدةعاصمةإدري!ي!بنإدريسوبنى

)الجزائر(،الأوسطالمغربوضمفتوحاتهفيوتوسع.فماس

علىحكمهصورواالذينالخوارجنفوذعلىللقضاءوسعى

فيووازن.الشعبعنمترفعةعربيةأرستقراطيةحكمأنه

فيقمتهاإلىالدولةووصلتوالبربر،العرببينالوظائف

قوةأعظمهمكان،الأدارسةمنثمانيةبعدهوحكم،عهده

عمر،بنإدريسبنالرابعيحيىقدراوأعلاهم

إلىملكهامتدالذيم(229-409هـ،031-)292

هذهإلىيتسربالضعفأخذ.الأقصىالمغرببلادجميع

أخوهعليهفخرجالثانيإدريسخلفاءعهدفيالدولة

م(،835-882هـ،122-12)3إدريسبنمحمد

فيظهرثمللبلاد.الحضاريبالتقدمالصراعهذافأضر

الذينالنبوةمدعيأحدإدريميربنمحمدبنيحيىعهد

منالعديدفارتكبيحىبنيحىجاءثم،الدولةأقلقوا

.الحماقات

بنأحمدبنعليعهدفىالدولةضعفوازداد

تقويضعلىوعملوا،نفوذهمالخوارجاستعادحين،إدريس

العبيديةالدولةيدعلىالقاضيةالضربةوجاءت.الدولة

.م859هـ،375سنةالأندلسيةالأمويةوالدولةالفاطمية

فيوحضارتهالإسلامتقدمفيالأدارسةأسهملقد

الإسلامنشرفينشاطهمبفضلوذلكإفريقيا،شمالى

السمحة.وتعاليمه

تاريخ.،المغربأيضا:انظر

والخبرةوالاراءوالأفكارالمشاعرعنراقتعبيرالادب

عنكتبماكليشملالعاممعناهفيوهو.الإنسانية

الختلفةالكتاباتأيضاويشمل،عامةالإنسانيةالتجارب

المصريونسجلهوماالإغريقوملاحمالعربمعلقاتمن

ومغامرات،محفوظنجيبرواياتوكذلكالقدماء،

الحريريومقاماتشكسبير،وليمومسرحياتبولو،ماركو

إلىوماالذاتيةوالسيرالهزليةوالكتببطوطةابنورحلات

ذلك.

تقرأفقد.الختلفةأنماطهفله،الضيقبمعناهالأدبأما

ندرسوقدالفرلسي.الأدبمثلما،بلغةكتبأدثا

وقد.الامريكيينالهنودأدبمثلشعبا،تتناولكتابات

منمعينةحقبةأدبعنالأحيانمنكثيرفىنتحدث

هذامثلا،الميلاديعشرالتاسعالقرنأدبمثل،الزمن

أدبمثلمعيئاموضوعايتناولأدبإلىنشيرأنويمكن

المقاومة.أدبأوالعلميالخيالقصصأو،الرحلات
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يشارأنيمكنماأو،الجميلةالفنونأحدهوفالأدب

الهزليةوالكتبالأدببينلنميزوإننا.الجميلةبالكتابةإليه

لاعبونيمارسهاالتيالقدمكرةلعبةبيننميزكماتماما،

يمارسهاالكرةفيلعبةتكونأنتعدولاوأخرىمحترفون

نصفوحينالدار.فناءفيأوالمنزلحديقةفىاللاعبون

الوصفهذابإطلاقنمتدحهافإنناأدببأنهامكتوبةقطعة

عليها.

الخياليالأدب:رئيسييننمطينإلىالأدب!سم

التىالكتابةيعنىالخياليفالأدب.الخيالىغيروالأدب

كتاباتهمالمؤلفونيضمنوقد.مخيلتهمنالفنانيبتدعها

يمزجونأنهمغير،حقيقيةأحداثاأوأشخاصاتتناولحقائق

معظمأنبالذكروجدير.خياليةبوضعياتالحقائقهذه

والقصصالرواياتشمأنسرديةكتاباتهوالخياليالأدب

والشعرالمسرحيةالكتاباتذلكيشملكما،القصيرة

تقدمالتيالكتاباتفهوالخياليغيرالأدبأماأيضا.

وتشمل.الواقعيةالحياةحولتدورمواضيعتتناولحقائق

والتراجموالتاريخالمقالةالخيالىغيرللأدبالرئيسيةالأنماط

.واليومياتوالسير

بالأدبالاستمتاع

عديدةلأسبابعادةالأدبنقرأ.الأدبنقرألماذا

السببكانوربمااهتماماتنا،بتغيرأوالعمربتقدمتتبدل

أسالعسانقرأفنحن،المتعةهوللقراءةيدفعناالذيالأساسي

.بالقراءةنستمتعلأننا

فقد.متنوعةأشكالأالمتعةتستهدفالتيالقراءةوتأخذ

منالهروبأو،الفراغأوقاتتمضيةمنهاالهدفيكون

جانب.كلمنبناتحيطالتيالجدران

لتحملنادواخلناعنبعيدابناتطرطائرةبمثابةفالقراءة

آخرين.أناسعوالمإلى

منالمزيدلاكتساب؟الأحيانمنكثيرفىنقرأ

فيالحياةعلىنتعرفأنيمتعنافقد.والمعرفةالمعلومات

كما،المسيسيبينهرحوضعلىأو،السويسريةالألبجبال

فيبأناسنلتقيحينلمشكلاتناممكنةحلولأنجدربماأننا

ومنمنها.نعانيالتيتلكتشابهمشكلاتيواجهونالكتب

لاندركقدأوضاعاالأدبطريقعننفهمأنلناالممكن

العادية.حياتنافيتواجهناحينالأحيادبعضفيكنهها

الكلماتبقراءةنستمتعلأنناببساطةنقرأوقد

كمالها،معنىلامقاطعبقراءةنستمتعفربما،المنظومة

يفهمونلاوهمالمنظومةالأناشيدسماعالأطفاليحب

الواقع.فيكلماتهامعنى

لهأدبيعملهنالكديس.المبدعةالقراءةسبيل

منذأنشئتقصيدةوأعظم،ذاتهحدفيجمالهأوحكمته

كتبرقعةمجردتكونأنتعدولاالشعر،الإنسانعردت

ولكيمعها.القراءيتفاعلأنإلى،مطبوعكلامعليها

يساعدوالقارئ.قارئمنلهابدلاأدبا،الكتابةتصبح

وعواطفهالكاتبأفكارمعبتفاعلهالأدبإبداععلى

ته.ومعتقدا

الكاتبيريدمايراعىالذيذلكهو،المبدعوالقارئ

المبدعونفالقراء.يقولأنيريدعمايعبركيفو،يقولهأن

الخبراتإلىولغتهمالحياةفيالخاصةخبراتهميضيفونإنما

وهم.المطوعةالورقصفحةعلىالكاتبيعرضهاالتى

ماعلىبناءالكاتبموقففيالصدقمدىيقيسون

الصادقة.الحقيقةعنأفكارمنأنفسهمهميحملونه

.بالأدباستمتاعأعمقتحققالتيهيالمبدعةوالقراءة

لاإذشخصى،نشاطالقراءة.الأدبعلىالحكم

قطعةعلىالحكمخلالهامنيمكننهائيةأحكامتوجد

ماوقتفيالسائدةالطريقةأوالذوقويتدخل.مكتوبة

يبدوفقد.الأدبيبالعملالمتعلقةالنقديةالأحكامفيلتؤثر

ماثمالقراء،منمعينجيللدىمأساوياعملاماعمل

تتصدروقد.يليهالذيالجيللدىهزلياعملايعدأنيلبث

وضحاها،عشيةبينمبيعاالكتبأعلىلوائحالكتببعض

عظيمة.أعمالأنهابالضرورةتعنيلاهذهشعبيتهاأنإلا

للأدبتمتلالأسباببأهميتهاأخرىكتبوتحتفظ

نجيبثلاثيةمثلاالطلابمنالكثيرونويقرأ.بصلة

لأسبابباكثيرأحمدلعليواسلامماهروايةأومحفوظ

رئيسي.بشكلالتاريخيةبالأمورتتعلق

معينةكتاباتعلىيتفقونوالقراءالنقادأنغير

نشرت.الأعلىالطرازمنأدباأوفذةتقليديةيعدونها

وقف،شبانمحبينعنمثلا،القصصمنالالاف

هذهمعظمأنغير،العاطفيةعلاقاتهموجهفيذووهم

شكسبيرمسرحيةأما.بسرعةالنسيانطواهاالكتابات

يزيدفترةمدىعلىباقيةظلتفقدوجولييتروميو

تقليديةقصةتعدوهي.سنة003عنطولها

،الشبابلدىالحبعنتعبيرأصدقتعبر)كلاسيكية(

فىوعبلةعنترأولبنىقيسأوليلىمجنونأشعاروكذا

.العريالأدب

مسرحيتهفىاستخدم،موهبةذافناناشكسبيركان

هوذلكمنالأهمأنإلا.بالمعانيمفعمةوعباراتكلمات

لاواسعةإنسانيةقيماوجولييتروميوأعطىشكسبيرأن

معين.زمانأومحددمكانيحصرهاولاحدود،تحدها

مشاكليواجهونحقيقيونأناسالمسرحيةوشخصيات

يشعرواأنللناسيمكنمشاعرعنيعبرونوهم.حقيقية

فإن،الأسبابولنفس.زمانأيوفيمكانأيفيبها

الكثيرالشىءتعنىمثلأ،أوستنجينمثلروائيةكتابات
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الكبرياء؟إيمابمفرواياتها:.جيلأيمنالمبدعينللقراء

وتظهر،القدمفيموغلةحقائقعنتعبرإنماالتحامل

أثيرةالرواياتهذهمثلتظلوقد.للمؤلفةالكتابيةالمهارات

كانتكماالميلاديوالعشرينالحاديالقرنقراءلدى

.الميلاديعشرالتاسعالقرنلقراءمحببة

رأيلديناليسإنهقلنا:لووحتىناقد،هوقارئوكل

وإن،عليهحكمابذلكنصدرإنمافإننا،معينكتابحول

إمعانمنالكثيرعلىمبنيوغيرضعيفاالحكمهذاكان

الأعمالعلىذكيةأحكامإصدأرعلىفقدرتناالفكر.

النقدية،ومهاراتناقراءاتسا،بتوسعوتنضجتنموإنماالأدبية

.بال!ستعمالوتشتدتنموالتيعضلاتناشأن

الأدبعناصر

أربعة:عناصرتقريباأدبيعملكليشمل

.-الأسلوب4الموضوع3-الحبكة-2-الشخصياتأ

لكيالعناصرهذهبينيوازنأنجيدكاتبكلويحاول

موحد.فنيعملإيجادمنيتمكن

الأحداثوصفنحوالكتابينحوقد.الشخصيات

-الشخصياتكذلكيصفواأنعليهمأنإلآالأفكار،أو

الأفعالتلكفيهاتؤثرالتى-الأشياءأوالأشخاصأي

فيالأساسيةالارتكازنقطةالشحصياتوتمثلوالأفكار.

الغيريةالسيرفىوكذلك،والمسرحياتالرواياتمنالكثير

تهتمإنمافهىالقصيدةوحتى،الذاتيةوالسير

الشخصيةالغالبفيهوالشاعرأووالراوي،بالشخصيات

يعرفواأنالكتابوعلى.والقصيدةالقصةفيالرئيسية

صورةلديهمتكونوأن،وبعمقالمعرفةحقشخصياتهم

الشخصياتهذهمنشخصيةكلش!!لعنواضحة

وأفكارها.حدشهاوطريقة

إلىالشخصياتتدفعالتيالأسبابتعنيالدوافع

نأمنيتأكدواأنالكتابوعلى.معينةبأعمالالقيام

واضحةدوافعهيإنماشخصياتهمتحركالتيالدوافع

فيهيكما،الأدبيةالأعمالفيفالشخصيات.ومنطقية

علىالصعبفمن.الأحداثتقررالتيهي،الحياةواقع

لنجيبوالكلاباللصروايةبطلعلوانرؤوف

هؤلاءبعضأسماءأدلاهأوردساوقدواشوائيور.المسركتا!اخمعراءاميالحاصر،ا!صراإلىا!يلاديعشرأضالياالقردسعرليولىأدلاءالأفىب

فيلهومرالملحميةالأشعارمتلالملاديعشرا!كاياالقردقلاردهرتشهيرةأ:ر:لمةأدسةأعمالهساككاتوار،الزمميتسلسلهماحمس!

المستقلة.مقالاتهالىمطالعتهايمكر،العرلي!الاد!،الأخرىاطمتمعو!أهميةتق!لاالتيالأديةالأعمالاهاكأدكماالميلاد.قلالثامرالقرد

!رنسى(؟أ?3-؟4941)سليهرا!سوا-!ا

إبحليري(0041؟0431)تتوسرحمري

إيطالى(1ء37أ؟)313يوكاتتسيوحيو!اى

إيطالي(أم437-4031)شراركلسردانتس(5161-061)5يهشوتدوفى

إيطالى(م56211321)أليحيريدالتي

(31القرلى،)إس!صدياميةالطوليةالقصص

(31القردحوالي،)ألماىالسلولع

(21:31القرد!!)يرميميسسحر

(31و21سيرالضسير،رسياكر)وديرلتراواورد،لترزا
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على،اسمباعىليوسفقلبىردروايةبطلوعلى،محفوظ

محلرؤوفحلفلو.مواقعهماشبادلاأن،المثالسبيل

درروايةذلكومثل،والكلاباللصروايةلتغيرتعلي

قلبى.

تلكقص!فيهتحدثالذيالمكانالأحداثمسرح

الأشخاصشأنشأنها،الأدبيةفالشخصيات.الشخصيات

إنهمبل،الفراغفييوجدونلا،تلكقصصهميقرأونالذين

أفعالهمردودوبحكمالمتبادلةعلاقاتهمبحكميتصرفون

الذيمإلعالميتجاوبونأيضاوهم.بعضإزاءبعضهم

إظهارسبلأحدهوالأحداثومسرح.نطاقهضمنيعيشون

لفتحيوالعرلت!زينبروايةبطلةزينبأنفلو.الناسطبيعة

فيهاعاشتالتيوالظروفالبيئةنفسفيعاشتغانم

طريقةلاختلفتإدريصر،ليوسفالحرامروايةبطلةالفلاحة

منهما.كلفيهتعيعشالذيالمحيطإزاءوالتصرفالاستجابة

يحدثطتروي،القصةعقدةيسمىمماأوالحبكة

التيالأحداثمنسلسةحولوتبنى،القصةلشخصيات

لاأنهإلىالإشارةوتجدر.الزمنمنمعينةفترةخلالتجري

حاحاد

-تمرامغا

مارلمؤلفها

حوئه

375الأدب

تلكبهاتقدمالتيالطريقةلترتيبمعينةقوانينتوجد

.الأحداث

الكاتبأنأي،ونهايةووسطبدايةالموحدةوللحبكة

مسارعبر(معينةمشكلةتواجه)شخصيةماموقعمنيقودنا

آخرموقعإلى(المشكلةتلكتواجهوهي)الشخصيةما

أما(.المشكلةتلكتغلبهاأوعلى،تتغلبوهي)الشخصية

جوانببعرضتبدأالقصةإن:القولفيمكنناالأدبيبالتعبير

الذروةإلىوصولهثم،الحدثتصاعدذلكويتلو،القصة

سردهووالكشف.النهائيةالنتيجةأوالحدثعقدةوحل

علىيبنىفهوالحدثتصاعدأماووضعيتها.القصةلحلفية

ماأو،التشويقعناصريولدالذيوهوالمووحةالمادةأساس

منسيتلومامعرفةفيالقارئرغبةبأنهيوصفأنيمكن

بينما،والتشويقالإثارةمواضعقمةفهيالذروةأما.أحداث

القصة.نهايةالحدثعقدةحليمثل

يعبرالتىالرئيسيةأوالأسالسميةالفكرةهو.الموضوع

شخصياتبنبالتفاعليتطوروهوما.أدبيعملعنها

بأنالقارئتحذيرنحوالموضوعينحووقدوحبكتها.القصة

همنحوايلست

لمجكيتصمويل

ا(!ريكيأم

فرلسي(

أمريكي؟م

(إنجليزي
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وقد.حياتهفىآخرمساراأوأفضلسبيلاينتهجأنعليه

مجدية.غيرأومجديةالحياةأنيعلن

تعبيراتعبرأعماللإنتاجالأصالةذووالكتابويجاهد

يتجنبونوهم.الصادقةالعواطفأوالمشاعرعنصادقا

وذوالكاتبالأحالم!يصر،فيالمبالغةتعنىالتيالعاطفية

علىنظرهوجهةإملاءعلىيحرصلاالصادقةالمشاعر

إلىالقارئتقودالتيتلكهىالجيدةوالقصة.القارئ

الكاتب.يريدهالذيالامشنتاج

بهاالكاتبيعستخدمالتىالطريقةهو.الأسلوب

بعدواحدةالكلماتتتابعإنه.الأدبصياغةفيالكلمات

الإشارةوتجدر.بعضوراءبعضهاالفقرأتوتتالغالأخرى

دونحبكتهاأو،القصةبشخصياتنعستمتعقلماأنناإلى

التىفالطريقةأيضا.ممتعانفسهالكاتبأسلوبيكونأن

الكلمةومنذ.قولهيريدونمماجزءهيالكتاببهايكتب

يحلأنالكاتبعلىيجب،الأخيرةالكلمةإلىالأولى

مامثل:أسئلةعنبالإجابة،بالأسلوبالمتعلقةالمشكلات

سأقدموكيفسأستخدمها؟،التيالكلماتنمط

؟.قصيرةأوطويلةالفقراتستكونوهل؟،التفاصيل

قصتهبهايعرضالتيالطريقةهيالكاتبنظروجهة

الكاتبيلجأوقد.الأسلوبوجوهمنآخرجزءوهي

شخصيةهوالراويوكأن)أنا(المتكلمبصيغةالقصةلرواية

التحدثإلىالكاتبيلجأوقد.القصةفىثانويةأورئيسة

عننفسهالراوييعزلحيث)هي(أو)هواالغائببصيغة

الغائبصيغةوفى.الحدثوصفليتولىالشخصيات

كماالأحداثالكاتبيصف)المحدودة(النظروجهةذأت

صيغةفيأما.فقطواحدةشخصيةوتسمعهاتراهاقد

فإنشيءبكلالعارفأو(مكانكلفى)الموجودالغائب

وماعديدةثعخصياتذهنفييدورمايرويالكاتب

مشاعر.منالشخصياتهذهمنواحدةكلبهتحس

الأدبيةالمعالجةأساليب

الأدبفيوهي،الاتصالسبيلهناتعنىمعالجةكلمة

التعبيريريدونمالإيصالالكتابينتهجهالذيالنهجتعني

أربعةمنواحدإلىيلجأأنللكاتبويمكنالقراء.إلىعنه

المناقشة2-الشرح-ا:وهيالمعالجةمنأساليب

يحددالذيهوالكاتبوهدفالسرد.-4الوصف3-

انتهاجه.يريدالذيالمعالجةنمط

وهو،متخيلأووأقعيسؤالعنالإجابةهو.الشرح

ما،ضيءماهيةتفسيرأو،الوقائععرضفيالكاتبنهج

أهميته.مدىأو،بمهمتهالشىءهذاقياموكيفية

منعدةمقالاتتحوي-هذه-العالميةالعربيةوالموسوعة

المقالة.كهذه،القبيلهذا

وأما،بموقفالقارئإقناعتحاولالتيهى.المناقشة

الكاتبيحاولوقد.نظرهوجهةفيالكاتبلمشاركةدفعه

العقلتخاطبحججإلىباللحوءالقارئنظروجهةتغيير

معا.كليهماأو،والعاطفة

القارئمنالكاتبيريدلماالوصفيستخدم.الوصف

الكتابةيريدونحينالوصفإلىالكتابويلجأ.يراهأن

مثلأ.بناءأوكتفاحةماشيءأوما،ضمخصمظهرعن

اللمسحواسالوصفطريقعنالكاتبويخاطب

فيالكاتبوينجح،القارئلدىالسمعووالشموالذوق

الموضوعبماهيةالقارئأحسإذا،الوصففيمهارتهإبدأء

.الموصوف

فهو.أحداثمنمايقعأو،الحدثروايةهوالسرد.

،صورةالوصفنعتبركناوإذا.يحدثماللقارئيروي

خركأ.صورةبمتابةهوالسردفإن

الأربعةالخطابأنماطإلىالشاعرأوالكاتبيلجأوقد

مصرعمسرحيةفمثلا.واحدةأدبيةقطعةفيهذه

وا،القيسامرئمعلقةحتىأوشوقىلأحمدكليوباترا

إسماعيلحسنمحمودالحديثالشاعرأوالبحتريقصائد

لتوفيقالحائرالسلطانأوحسينلطهالكرواندعاءروايةأو

أنماطالشاعرأوالكاتبفيهيستخدمقدهذاكل،الحكيم

السابقة.الأربعةالخطاب

الكاتبعالم

عنكاملاانفصسالأينفصلأنالأدبىأسلعمليم!شلا

علىبناءيكتبواأنالكتابفعلى.أبدعهالذيالإنسان

نحن-أما.المتخيلةوصورهمالحقيقيةالخاصةخبراتهم

فىبالتعمقالأدبيةمداركنامننوسيعأنفيمكننا-القراء

الكاتب.عالم

منيكتبمؤلفهناكليس.للكاتبالخارجيالعالم

هذافيهيعيعشالذيوالمجتمعالزمنيةالحقبةإنبل،فراغ

فيه.تؤثرإنما،الكتابمنغيرهوأعمال،المؤلف

الأغلبفيالأدبيةالمساهماتأعظمنشأتلقد

فىسادتالتيألاجتماعيةالظروفإزاءأفعالكردود

،أثرت،كالفنجونولوثرمارتنفكتابات.عصرهم

البروتستانتيةالإصلاحبحركة،نفسهالوقتفىوتأثرت

عبدأعمالومثلهابمالميلاديعشرالسادسالقرنفي

روايةمثل،الظلمألوانتناولتالتيالشرقاويالرحمن

والفقر.القهرتناولتالتيإدريسيوسفوأعمالالأرض

يتمردأنمثلاشيللىبيشبيرسيشأنمنكانأنهكما

الاقتصاديةالظروفأنغير.فيهيعيشمجتمعأيعلى

التالمحالقرنأوأئلفيإنجلترافىوالاجتماعيةوالسياسية

.المتمردةشيلليلطيعةاللازمةالمادةأتاحتالميلاديعشر
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علىتؤثرأخرىعواملهناك.للكاتبالداخلىالعالم

وماضيهنشأته:تشملالعواملوهذه،الكاتبكتابات

التىالبدنيةوالإعاقاتالماديةومقتنياتهواهتماماتهومكوناته

الشخصية،الكتابعلاقاتوكذلكمنها.يعانيكانربما

تصبح،وأعدائهموأصدقائهمأسرهمومع،بيوتهمداخل

نأمثلالامبتشارلزكتاباتشأنفمن.لفنهممادةكلها

ولو،ماريأختهيرعىأنعليهيكنلمأنهلومختلفةتكون

لملوحتماسيختلفشوقىشعروكانعازبا،يكنلمأنه

كانتحسينطهوكتابات،الخديويقصرفيمقيمايكن

وكانت.والعاهةالحرمانيعانلملوستختلفبالضرورة

الصرعيكابديكنلملوستختلفدوستويفسكيكتابات

.والديون

تحققاأكثرماكاتبعملفيالوحدةفإنعامةوبصفة

حقبةفيبمجملهاالأدبيةالأعمالفيالوحدةمنووضوحا

تظهرإنمامثلاوالمتأخرةالمبكرةدونجونفأعمالما.

صحيحالقولوهذا،لشخصيتهالأساسيةالجوانبجميعا

حياتهأوائلفيالمجنونجاكباسملقبأنهمنالرغمعلى

نضجة.فترةفىجونوالدكتور

ونهائيةعامةأحكامإصداريمكننالا.الكاتبموقف

نإمثلاالقوليمكننالاوكذلك،كاتبأيأعمالبشأن

مهادناكانشوقيأنأوالدوامعلىمقاوماكانحسينطه

الكاتبموقفعلىالتعرفيمكنناأنهإلادائما،للسلطة

لتحديدغالبايستعملالذيالوصفكانوربما.الحياةمن

وأقعي.أوخياليإماهو،الكاتبموقف

وفاتنمألوفغيرهومابكلمغرمونالخياليونالكتاب

كلعلىسورونوهم.الطبيعةوفىآدمبنيفيوغريب

أهميةعلىويؤكدون،والأفعالالافكارفىتقليديهوما

الفرد.

الأموريعالجونالذينأولئكهمالواقعيونالكتاب

نأالكتابهؤلاءويحاول.المألوفةغيرمنبدلأالمألوفة

غيربسماتهاحتى،بالفعليرونهاكماالعالموقائعيسجلوا

وثائقبوصفهاأفكارهمتقديمفىيرغبونوهم.المستحبة

موضوعية.

كثيرفيوالواقعيةالرومانسيةتعبيراتالنقاديستخدم

فيأوروبااكتسحتأدبيةحركاتلوصفالأحيانمن

كثيرةعالميةآداببهاوتأثرت.الميلاديعشرالتاسعالقرن

مراجعةيمكنالحركاتهذهولمناقشة،العربيكالأدب

المقالة.هذهفىالتاريخيةبالنبذةالمتعلقالجزء

الأدبأنواع

تقعالتيالأحداثيرويطويلقصصىعمل.الرواية

الرواياتمعظموتعكس.متخيلينأوواقعيينأناسحياةفي

الرواياتمنكثيرةأنماط.وهناكالحياةإزاءالكاتبمنظور

بوليطنافرواية.المواضيعمنمختلفةأنواعاتعالجالتي

الجانبدائماترىشابةفتاةتصفبورتر،لإليانورالعاطفية

لجيمسالنفسيةفينيجانيقظةروايةأما.الحياةمنالمشرق

.أيرلنديفندقلصاحبالحالمةالحياةتبرزفهيجويس

موسموروايةحقىليحيىهاشمأمقنديلروايةوتصف

الشرقبينالصلةصالحللطيبالشمالإلىالهجرة

.والغرب

التيالأدبيةالأنماطمنمتطورجديدنوعوالرواية

مستمدةالروايةسماتمنفالكثيرقبل.منسائدةكانت

بطولية.شخصيةتتناولسرديةقصيدةهىالتيالملحمةمن

أخرىسماتالروايةاستقتكماالشعريه.ا!للحمةانظر:

الملوكمغامراتقصصمثل،الخياليةالأقاصيصمن

إلىالروأيةتأثرتوقدهذا.الرومانسانظر:.والفرسان

الأسبانية،المشردينبقصصتطورهافيومهمكبيرحد

وكانت.الميلاديعشراسحادسالقرنفيسادتالتى

وهولمتشرد،تقعالتيالأحداثتصفالمشردينقصص

كما.حياتهطريقةفيمخادعاكانوإن،حاذقبطل

القرنفيسادتالتيالشخصياتمنالروايةتطورت

مننماذجتصوركانتكتاباتوهيالميلاديعشراسمابع

الرواية.انظر:.مألوفةشخصيات

صئيةع!يركزقصصيعمل.القصيرةالقصة

فىوالمواقفالشخصياتفإنلقصرها،ونظرا.مفردة

وقد.الروايةفيهيمماوتعقيداعدداأقلالقصيرةالقصة

التيالأقصوصةتلكبينالقصيرةالقصةطولشراوح

كلمة،ا!005و000/1بينكلماتهاعدديتراوح

و12لأ...بينكلماتهاعدديتراوحالتىالقصةوبين

مماثلةكثيرةسماتالقصيرةوللقصة.كلمة03!...

قالباتأخذقصةوهي،القصصيةالقصيدةلسمات

التى،الشعبيةالأقاصيصمنقريبةأنهاكماشعريا.

منالكثيرأنكما.جيلإلىجيلمنشفوياتروى

أدبيةأشكالمنمستوحاةالقصيرةالقصةخصائص

ذلكويشملالعبر،إعطاءمنهاالهدفكان،أقدم

والحكايةالحيوانلسانعلىتروىالتىالخرافيةالحكايات

القصةانظر:.الاخلاقيأوالدينيالمغزىذاتالرمزية

الخرافية.الحكاية،القصصيةالقصيدة،القصيرة

تقدمهالكىتكتبقصصيةتمثيليةوهي.المسرحية

العادةفيوتحوي،المسرحخشبةعلىالممثينمنمجموعة

وتصرفاتها.الشخصياتمظهرتحددمسرحيةتوجيهات

بينالمتبادلالحديثأوالحوارشكلالمسرحيةوتأخذ

هماللمسرحيةالرئيسيانوالشكلانأكثر.أوشخصيتين

.والملهاةالمأساة
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أرسىوقد.بكارثةتنتهيجادةمسرحيةهى.المأساة

الشعر،فنكتابهفىللمأساةالأساسيةالمبادئأرسطو

وأبالشفقةالشعورإثارةهوالمأساةمنالهدفإن:وقال

وبطل.المشاهدينجمهورلدىالمسرحيةأبطالإزاءالجزع

لمعاناةيتعرضعظيمشخصهوقديمةإغريقيةماساةأي

الأمور.علىالح!صمفيخطأأومأساويةغلطةبسببقاسية

شخصأيقصةليشملبعدفيماالمأساةاتسئمعنىوقد

بمحنة.يبتلى

نهايةذات)كوميديا(مسليةخفيفةمسرحية.الملهاة

تستهدفالملهاةفىالشخصياتوتصرفات.سعيدة

للملهاةأنكما.انزعاجهإثارةمنأكثرالمشاهدتسلية

التيالمتدنيةالملهاةأوالخفيفةالملهاةمنهامتعددةأشكالآ

المواقفلاستخدامتلجأوالتىوالعنفبالخشونةتتسم

التيالرفيعةالملهاةومنها.الصاخبةالأفعالأوالساخرة

الملهاةأما.الذكىالحاذقالحوارعلىسخريتهاتبنى

فىبالغباءتتسمالتيالجوانبمنتسخرفهيالهجائية

منتسخرفهيالسلوكملهاةأما.وأفعالهمالناسأقوال

فهىالجادةالملهاةأماما.حقبةفيالاجتماعيةالعادات

انظر:.سعيدةنهايةتنتهيجادةمواقفتتناول

.المأساةالكوميديا،بمالمسرحية

ويستخدم.وقافيةوزنعلىالأصلفييقوم.الشعر

قواعديتبعنمطفيالكلماتينظمونحينالوزنالشعراء

ترديدلدىكذلكالقافيةويستخدمون.الشعريالوزن

القطعةأمانهاياتها.فىأوالشعرأبياتداحلفيالأصوات

القافيةأوالشعريالوزنأنماطمنمعينانمطاتحويلاالتي

وتجدرالشعر.انظر:الحر.الشعرلأسلوبتبعات!صبفهى

الشعر:هيالشعرمنثلاثةأنماطاهناكأنإلىالإشارة

والدرامي.،والملحمي،الغنائي

النمطهذافىالغنائيةالقصيدةتكون.الغنائيالشعر

ومشاعرأفكارعلىتركزوهي.بالأغنيةوشبيهةقصيرة

منإماالغنائيةالقصيدةمعالجةويمكن.المتحدثأوالشاعر

بأنهاماقصيدةنصففحينشكلها.أوموضوعهازاوية

موضوعها.إلىنشيرإنمافإننا،الموتىترثيالتيوهى،مرثية

منتتألفقصيدةوهيالسوناتةعننتحدثحينماأما

عننتحدثفإننا،محددةقافيةوتلتزمبيتاعشرأربعة

الشكل.

والملحمة.قصةيرويأ!دكباهو.الملحميالشعر

المحاربمثلملكيبطلأفعالتصف(البطولية)القصيدة

قصيرةقصةوهيالغنائيةالقميدةأما،إينياسالطروادي

كبير.حدإلىعاديةنغمةذاتفهىشعريقالبفى

أبطالحديثخلالمنقصةيروي.الدراميالشعر

القصيدةوتسمى.المسرحيةشأنذلكفيشأنه،القصيدة

المونولوجالأوروبيةاللغاتفيالواحدالمتحدثذات

قالبفيمسرحيةف!،الحجرةمسرحيةأماالمسرحي

الشعر؟انظر:.المسرحعلىلتمثللالتقرأتكتبشعري

السوناتة.،الشعريةالملحمة،القصصيةالقصيدة

التيالكتابةأنواعمعظميشمل.الخياليغيرالأدب

بأنعلما،الدراسيةوالكتبوالمجلاتأ!يسحفافينقرؤها

ومليءأصيلأدببأنهيتميزالحياليغيرالأدببعض

الخيالية.بالصور

فهى،الخياليةغيرالكتابةأشكالأوسعهي.المقالة

والمقالة.موضوعأيبشأنأفكارهتسجيلمنالمؤلفتمكن

أما.الكاتبشخصيةتعكسإنماالشخصيةأوالرسميةغير

وغيرمباشربقالبمادتهاتقدمفهيالرسميةالمقالات

شخصي.

أكثروهىما،شخصحياةتصف.الغيريةالسيرة

الحاضر.الوقتفيرواجاالخياليةغيرالكتابةألواع

حياته.عنبنفسهماشخصيرويها.الذاتدةالسلرة

وتكتبالذاتيةبالسيرةصلةذاتهي.اللوملات

شخصحياةفيلحدوثهاطبقابيوميوماالأحداثلتسجيل

التاريخ.بمالمقالة،اليومياتبمالسيرةانظر:.ما

تاريخيةنبذة

عاشواالذينالسومريونكانربما.الآدابباكورة

ويقدر.الأدبكتبمنأقدمهم،الانبالعراقيعرففيما

حواليمنذبسيطةأدبيةقطعاكتبواالسومر!نأنالعلماء

الميلاد،قبلالثالثالألفنهايةوبحلول.سنة.55..

أدبا.يكتبونكانوا

فيالقديمةالشعوبمنأخرىشعوبأنتجتكما

الاشوريونهؤلاءمن،الأدبمنأنواعاالأوسطالشرق

وتشمل.والعبرانيونوالمصريونوالبابليونوال!صعانيون

،الحيواناتلسانعلىتروىالتيالقصصكتالاتهم

الحب،وأغانيوالتراتيل،التاريخيةوالكتاباتوالملاحم

العهدالعلماءبعضويعد.الفلسفيةوالمقالاتوالأساطير،

الأدبية.الأعمالأوائلمنمتميزاعملاالتوراةأوالقديم

أدبيةأعمالأأبدعوافقدوالفرسوالهنودالصينيونوأما

الذيالغربىالأدبفيكتاباتهمبعضأثرتوقد.متميزة

فىهىإنماأيسوبحكاياتمنفالكثير.المقالةهذهتتناوله

المعلوماتمنوللمزيد.شرقيةمصادرمنمستقاةالأصل

يمكنالانحتىالعهودأقدممنالشرقيةالادابحول

مختلفعنتتحدثالتيالمقالاتفىالفنونفقرةمراجعة

.إيران:مثلاسيا،أقطار

،الأدب،لفارسيا؟لأدبا،لعربيا:أيضانظرأ

السنسكريتية.بمالأدب،الياباني
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-009بينفيمااليونانفيتطورت.القديمالأدب

مثيلا.لهاالتاريخشهدقلماقديمةحضارة.مق003

ا!للحمي.العصراليونانيالأدبمنالأولىالحقبةوتسمى

ربماالذي،لهوميروسنسبتبأشعارذروتهابلغتوقد

ملحمتاوتظهر.م.قالثامنالقرنفيعاشقدكان

والأوديسة،الإلياذةوهماالطويلتانالسرديتانهوميروس

تقديمفيومهارتهالشاعرلدىالموسيقيالأسلوب

الشعرأءأما.الأوديسةبمالإليادةانظر:.فاعلةشخصيات

و008عاميبن)فيماالغنائيالشعرعصرفيالرئيسيون

بالحب،تغنتالتيسافوالشاعرةيشملونفهم.م(ق475

اليونانية.بالانتصاراتمدائحهتغنتالذيوبندار

)حواليالأثينيالعصرخلالوالشعرالنثرازدهرولقد

بمآسىقمتهاإلىالمسرحياتووصلت.م(ق475-003

وملاهيويوربيدسوسوفوكليسإيسخيلوس

عنالتاريخأبو،هيرودوتكتبوقد.أريسطوفانيس

بوصفهالتاريخثيوسيديديسعالجبينما،الفارسيةالحروب

كانوربما.البيلوبونيزيةالحربلتاريجعسردهفىعلما

منخلفاهفيمااليونانيينالكتاباهممنوأرسطوأفلاطون

الغربية.الحضارةفيأثر

يصورالذيالرعويالشعرابتدعفقدثيوقرأطأما

التيالسماتمنالكثيرأسسووضع،الريففيالحياة

.م(.اق46-003)حواليالإسكندرانيةالحقبةميزت

.مأق)46الرومانية-الإغريقيةالحقبةبدأتوقد

ماأهموكان،اليونانلبلادالرومانفتحبعدم(925

المقتطفاتسميتشعريةومجموعاتبلوتاركحياةأنتجته

الإغريقية.الأدبية

وقد.الإغريقيةالأدبيةالأساليبالرومانالفاتحونقلد

الملهاةكتابأكبروتيرنسبلوتستيطسمنكلوضع

أما.الإغر!يةالمسرحياتأمس!علىمسرحياتهما،اللاتينية

ملحمتهكتبفقدفيرجيلوهو،الرومانالشعراءأشهر

الإلياذةبهاكتبتالتيمنفسهاالأسسعلىالإنيادةالوطنية

فياليونانيةالاساطيرروايةأعادفقدأوفيدأما،والأوديسة

قصة.025منمجموعةوهي،المسوخمجموعته

قيصرويوليوسشيشرونوكتاباتخطبتأليفوتم

وهذانالميلاد،قبلوالأربعينياتالستينياتبينفيما

مماأكبربوضوحالرومانيةالحضارةكتاباتهمافييعكسان

نفسها.الفترةفيكتبتالتيوالأشعارالمسرحياتتعكسه

منسلسلةفيليبكس،وهىفهيشيشرونأعمالأشهرأما

أما.أنطونىماركالسياسيعدوهفيهاهاجمالتيالخطب

التعليقاتمؤلفأنههولهيذكرمافأكثرقيصريوليوس

اللا"ليني،،الأدب،اليونانيانظر:.الغاليةالحربعلى

.بلأفىا

القرنحواليمنذامتدت.الأوروبيةالوسطىالعصور

عشرالحامسالقرنحتىواستمرتالميلاديالحامس

القرنفيالقوطأيديفيروماسقوطفبعد،الميلادي

الأشعارمعظمالنسيانطوى،الميلاديالخامس

.عديدةلسنواتوذلك،والرومانيةاليونانيةوالمسرحيات

الرومانيةالإمبراطوريةغزتالتيالمجموعاتجلبتوقد

أسلوباالملحميالشعروأصبحمعها،الخاصةالتقليديةآثارها

شفهياتتناقلهاالأجيالكانتالتيالأساطيرلتسجيلمهما

المسماةالأنجلو-سكسونيةالملحمةوظهرت.السنينلمئات

أغنيةأما.بيوولفانظر:م007عا!حوأليفىبيوولف

بينما،ام001عامحوالطكتبتفقدادفرنسيةرولان

،رولانانظر:.أم002عامحواليالنبلونغأغانيكتبت

البطوليةالقصصمنكثيرسجلتكما.أغنيةالنبلونغ،

القرنخلالطويلةملحميةقصصوهى،الإسكندنافية

البطولية.القصةانظر:.الميلاديعشرالثالث

المغامراتعنتتحدثالتىالقصصأهميةازدادت

العاشرالقرنبينفيما،الفرسانوغرامياتالجامحوالخيال

الخياليةالقصصتلكوعكست.الميلاديينعشروالثالث

انظر:أوروبا.علىسيطرتالتيوالفرسانالإقطاعأنظمة

السلتيةالقصصأما.الرومانسية؟والفروسيةالفرسان

فىراجتفقدالمستدررةالمائدةوفرسانارثرللملك

مشابهةقصصظهرتكما.الملكارثر،أن!:بريطانيا.

وإيطاليا.وأسبانيافرنسافي

عشرالثانيالقرنينخلالالغنائيالشعرأهميةازدادت

فيأغافيالجوالونالمغنونوألف،الميلاديينعشروالثالث

اسمعليهموأطلق.وسيداتهمالنبلاءلتسليةالحب

ألمانيا.فىومينيسينجرفرنسافيالتروفيروالتروبادور

مينيسينجر.التروبادوربمانظر:

الدينيالفكرأوحىالميلاديعشرالرابعالقرنوفي

أشهرمنواحدةوهيالإلهيةبالكوميديادانتيللكاتب

التقليديالالتزاممندانتىوتحرر.التاريخعرفهاالتىالأشعار

كتبإذ،فقطاللاتينيةباللغةبالكتابةالمثقفينتقيدبضرورة

منالإلهيةالكوميدياأهميةتنبعولا.بالإيطاليةقصيدته

جادأدبيعملأوللأنهابلفقط،ذاتهاحدفيهيأهميتها

الإلهية.الكوميدياانظر:.حديثةاوروبيةبلغةكتب

الإنجليزيالأدبعلىتشوسرجفريعبقريةسيطرت

فييكنىكانحيث،الميلاديعشرالراجالقرنأواخرفي

فيساعدولقد.الإنجليزيالشعربابيالأحيانمنكثير

اللغةقواعدإرساءعلىكانتربريحكاياتمثلأعمال

.كانتربريحكاياتانظر:.الاننعرفهاكماالإنجليزية

الأوروبيةالنهضةعصركان.الأوروبيةالنهضةعصر

حوالىإيطاليافيبدأوقد.المعارفلكلجديداميلادا
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خلالأوروباكلفيوانتشر،الميلاديعشرالرابعالقرن

وقد.الميلاديينعشروالسادسعشرالخامسالقرنين

واهتم.المهمةوالرومانيةالإغريقيةالأعمالالعلماءاكتشف

أشكالأالكتابواستخدمالإنسانيةالمعرفةبطبيعةالفلاسفة

الختلفة.الزمنيةالفتراتحيويةعنليعبرواجديدةأدبية

الأدبدرسواالذينالإيطاليينالكتابأوائلومن

فنبتراركأجادوقدبوكاتشيو.وجيوفانىبترأركالقديم

لاحقاالمفضلالشعريالشكلهوأصبعالذيالسوناتة

المسمىبعملهيوكاتشيوواشتهرأوروبا.كلفي

نتجوقد.قصةمائةمنمكونةمجموعةوهوديكاميرون

مقالاتظهورفرنسافىبالمعرفةالشديدالشغفعن

رابيليه.فرانسواوأساطيرمونتانيمايكل

القرنفىإلاإنجلتراإلىالنهضةعصريصلولم

فىإبداغاالأدبأكثرأنتجأنهغير.الميلاديعشرالسادس

فرانعسي!ي!عالجفقدإليها.وصولهلدىالإنجليزيةاللغة

مارلوكريستوفرأما.موضوعاتهفىالمعرفةأنماطكلبيكون

لاتلتزمالتىالأبياتذيا!لرسل،للشعروسئاستعمالهفقد

للدكورالمأساويالتاريخمسرحيةمثلفىوذلك،بالقافية

ممتازاشعراجونسونالدكتوركتبكما.فاوست

منجزاتتوجفقدشكسبيروليمأما.كوميديةومسرحيات

الغنائية.وأشعارهبمسرحياتهالعصرذلك

القرنين!يالذهبىبعصرهالأسبانىالأدباستمتع

ميغيلجربوقد.الميلاديينعشروالسابععشرالسادس

فيمهاراتهأسبانياكتابأشمهرسافيدرا،سيرفانتسدي

دونروايتهالكتابمنالكثيرويعد.الأدبأنماطمختلف

الميلاديعشرالسابعالقرنأوائلفىكتبتالتىكيشوت

.كيشوتدونانظر:.العالميةالرواياتأعظممن

التقليديةالأعمالاكتسبت.العقلعصر

السابعالقرنينفىأهميةوالرومانيةاليونانية)الكلاسيكية(

والكتابوض!إلفنانونكما.الميلاديينعشروالثامنعشر

حيثالقدماء،منسبقوهممننسقعلىأعمالهموالعلماء

مع)التقليدي(الكلاسيكىالفنباتيودالالتزامحاولوا

التعبير.فىوالبساطةبالوضوحالتمسك

الدينيةالتقاليدسلطةالجددالكلاسيكيونرفضوقد

وتمسكوا.الوسطىالقرونمنذالمجت!فىتحكمتالتي

عرىسيشد(المنظم)التفكيرللعقلالخضوعبأنبالاعتقاد

لوكجونوهوبستوماسمثلكتابوعبر.المجتمع

علىأكدوافقد.العقلعصرروحعننيوتنإسحقوالسير

الحديث.العلمقواعدوأرسواالمنطقيالتفكيرأهمية

عاماندلعتالتىالأهليةالحربأثرتفقدإنجلترافيأما

دافعواالذينالفرسانمنكلأنتجفقد.الأدبفيام642

وكان.الطرفيننظروجهتيعنيعبرانوشعرانثرااكبرلمانعن

لاشعرهكانوإن،ميلتونجونهوالبيوريتانيينشعراءأعظم

آخربأنه،وبحقوصفإنهبل،العقلعصرالواقعفييمتل

جوناثانودرايدنجونكتاباتأما.النهضةعصركتاب

تعبرف!،بوبوألكسندرأديسونوجوزيفسويفت

المنطق.أوالعقلإنسانعنأوضحبصورة

التعبيرعلىقدرتهقمةالفرنسيالكلاسيكيالادبوصل

المسرحية.مجالفيوذلكالميلاديعشرالسابعالقرنفي

كورنيبييرمآسىالمجالهذافىالمتميزةالأعمالوتشمل

أمالموليير.الكوميديةوالمسرحيات.راسينبابتيعستوجان

متألقة.وقصصاوقصائدمسرحياتكتبفقدفولتير

العقلعصرضدفعلكردنشأت.الرومانسية

الأوروبيالأدبعلىسيطرتحيث)الكلاسيكية(،

،الميلاديعشرالثامنالقرنمنالثانيالنصفخلال

لهاكانتكما.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواسطوحتى

الخياليونركزوقد.المتحدةالولاياتفىمهمةأصداء

وكتبواالبشرلبنىالطيعيةالغرائزامتداحعلىالرومانسيون

الخاصة.وأحاسيسهمعواطفهمعن

ضدالتمردروحعنفرنسافيروسوجاكجانعبر

فقدآخر.كاتبأيمنأكثرالحديثالكلاسيكيةعالم

الفطريةالبشريةالحياةعلىوأثنىالحضارةشروراستنكر

ركزكما،الاجتماعيةالحياةأنواعأرفعبأنهاوصفهاحيث

الفلاسفةالأفكارهذهتبنىوقدالفرد.أهميةعلى

أنحاءجميعفيالاجتماعيونوالقادةوالكتابالسياسيون

نأبعدالعاديينالناسقضاياعندافعواالذينأوروبا،

الإسكتلنديالشاعرأماروسو.جاكجانأفكارألهمتهم

أدنبرةفيالمفكرينوأحبأشهرغدافقدبيرنزروبرت

لأنهبلالعاديينالناسعنكتبلأنهلا،شعبيةوأكثرهم

الدنيا.للطقاتنفسههوينتمى

أطوجمابوحدةإيمانهمعنالرومانسيينأشعارعبرت

لجوهمانالغنائيةالأشعارتغنتوقد.الكونوفضيلة

فرنسامنمارتينلادووألفونسألمانيافىجوتةفلفجابخ

الطبيعة.بغرائبإنجلترافيووردزورثووليم

برايانتكلنوليمكتبفقدالمتحدةالولاياتفيأما

كانالحزنمنقاتماإحساساأنإلا.الطيعةعنرقيقةقصائد

وتمتلئ.للعالمالرومانسيينتمجيدالأحيانمنكثيرفييرافق

عدمعنبالتعبيربايرونواللوردشاتوبريانفرانصواأشعار

الكاتب.يتخيلهالذيبالعالممقارنةالواقعىالعالمعنالرضى

خلالمهمةأعمالأأيضاالنثركتابمنالكثيرونألف

القرنأوائلفيالروايةازدهرتوقد.الرومانسيةالمرحلة

وفيكتورساندجورجمثلكتاببظهورالميلاديعشرالتاسع

كمااسكتلندا.فيسكوتوولتروالسيرفرنسافىهوجو

الحيواناتعنوأقاصيصقديمةقصصاجريمالأخوانجمع
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فيمشهورةجريمالأخوانقصصمجموعتهماوأصبحت

بوألانإدجارالأميركيالكاتبكتبكما.العالمكل

الرومانسية.انظر:.الأشباحعنمرعبةقصصا

عشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصفجاء.الواقعية

تحولتفقد.الرومانسيةضدمعاكصرفعلبردالميلادي

ضدبالواقعيينسمواالذينالكتابمنجديدةمجموعة

وأصبح،الرومانسيونأمرهاأكدوالتيفيها،المبالغالمشاعر

الواقعيين،هدفهماالحقيقةتصويرفيوالدقةالصدق

ذلك.عنالتعبيروسائلأفضلوالمسرحيةالروايةوكانت

وأونوريه،لمشندالالواقعيةالروايةكتابأعظمويشمل

إيفانوكذلكفرنسا،فىفلوبيروجوستافبلزاك

فيتولستويوليودوستويفسكىوفيودورتورجنيف

فيبالرومانسيةالواقعيةامتزجتفقدإنجلترافىأماروسيا.

فرنسافيزولاإميلقادحينفيديكنزتشارلزكتابات

أحطكتاباتهأبرزتحيثالأدبفيالطيعيالتيار

بموالواقعيونالطيعيونتعاملوقدالمجتبم.فيالجوانب

علىساركمامختبر.فيعيناتوكأنهاشمخصياتهم

فيإبسنهنريكمثلمسرحيونكتاب،نفسهالطريق

وجورجالسويدفيستريندبيرجوأوجستالنرويج

المدرسة.،الطبيعيةانظر:.إنجلترافيبرناردشو

بينويتمانوولتمز!فقدالمتحدةالولاياتفيأما

هاولز،دينوليموأصبح.شعرهفيوالرومانسيةالواقعية

هاربرز،مجلةفىطويلةلمدةللتحريررئيساظلالذي

الأدبفيوالديمقراطيةوالأصولالواقعيةباسمالناطق

وهنريتوينماركرواياتعكستكما.الأمريكى

الواقعية.انظر:.الواقعيةالحركةكرينوستيفنجيمس

وكتابالقصصيونالكتابوسع.العشرونالقرن

والرمزيةوالطبيعيةالواقعيةمفاهيممنوالشعرالمسرح

.الميلاديالعشرينالقرنخلالوالرومانسيةوالانطاعية

الشكلفيالتجريبمنللمزيديلجأونالكتابوأخذ

والمسرحياتوالقصصالرواياتفيالفنيةوالبراعة

والقصائد.

فييعبرالأدبأخذالميلاديالعشرينالقرنأوائلوفي

للعصرالمحافظةوالمثلالتفاؤلعنالاحيانمنكثير

القرنثلاثينياتمنامتدتالتيالحقبةوهى،الفكتوري

.الميلاديالعشرينالقرنبدايةوحتىالميلاديعشرالتاسع

تقاليدعلىيتمردونبدأواالكتابمنكبيراعدداأنإلا

العقلدراساتساهمتوقد.الفكتوريالمجتمعوقيود

فيفرويدسيجموندالنمساويالطيببهاقامالتيالباطن

الذيللدماركانكما،المواقففىالتحولهذاإحداث

،أثرهام(819-191)4الأولىالعالميةالحربأحدثته

.التحوللهذااخرسبباكانفقد

عنالميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينياتمؤلفوكتب

الكتابهؤلاءبينومنلها.جذورلاساخطةشخصيات

همنجوايإرنستالضائعالجيلاسمعليهمأطلقالذين

الركودأما.المتحدةالولاياتفيفيتزجيرالدسكوت.وأف

إلىأدىفقدالميلاديالعشرينالقرنثلاثينياتفيالكبير

الاجتماعيةبالظروفالكتابسماهماعلىيحتجأدب

كتاباتنالتالميلاديالعشرينالقرنمنتصفوفي.الجائرة

عالميا.إعجاباجنوبيينوأمريكيينيابانيينمؤلفين

جيمسمثلروائيينكتاباتتمثل.القصصيالفن

وولفوفرجينيالورنسإتشوديالأيرلنديجويس

.الميلاديالعشرينالقرنلأوائلالأدبيةالتياراتالإنجليزيين

البراعةفيثورةجويسلجيمسيوليسيزروايةأحدثتفقد

الولاياتفىميلرهنريكتبكما.الحديثةللقصةالفنية

وفيالسرطانمداركتابهفىالجنسعنبصراحةالمتحدة

الذينالكتاب،رواياتهنشرشجعوقد.الأخرىأعماله

.للجدلمثيرةمواضيعمعالجةعلىبعدهجاءوا

القرنأواسطفترةخلالالقصيرةالقصةتراجعت

كانتالتيالمجلاتمنالعديدلأننظراالميلاديالعشرين

وأالصدور،عنتوقفتقد،القصصلنشرنفسهاتكرس

منعددساعدوقد.قصصيةغيركتاباتلنشرتحولت

إبقاءعلىوجامعاتكلياتأوأفراديرعاهاالتيابت

كتابأبرزمنوكان.الحياةقيدعلىالقصيرةالقصة

ينالحضالقرنمنالثانيالنصففىالقصيرةالقصة

سنجرباشيفرإسحقالمولدالبولنديالكاتبالميلادي

الأرجنتين.منبورخيسلويسوخورخي

عامفىأسس!الذيالأيرلنديالمسرحأنتج.المسرح

المتميزينالمسرحيينالكتابمنكبيرلعددأعمالأام209

بتلرووليمسينجميلينجتونوجونأوكايسيشونمثل

فيشخصيةأهمبرناردشوجورجكانحينفى،ييتس

وفي.الميلاديالعشرينالقرنأوائلفيالإنجليزيالمسرح

الأساسىالمسرحيالكاتببيرانديللولويجيكانإيطاليا

فيبإبسنالحديثالمسرحتأثركما.الحقبةتلكفى

هاوبتمانوجيرهاردروسيافيتشيكوفوأنطونالنرويج

تشيكوسلوفاكيا.فىكابيكوطريلألمانيافي

للكاتبالتجريبيةالأعمالفإنالمتحدةالولاياتفيأما

مسرحيينكتابعلىأثرتالمسرحمجالفيأونيلجون

كماوليمز،وتنيسىميلروارثرأندرسونماكسويلمثل

مسرحياتفيكبيرةبجماهيريةالفرنسيالمسرحظفر

فإنالانأما.أنويوجانجيرودووجينبيكيتصمويل

وديفيدستوباردوتومبنترهارولدالمسرحكتابأهمبينمن

الولاياتفيإلبيوإداوردإنجلترافيشافروبيترمشوري

.المتحدة
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عشرالتاسعالقرنفيشعراءثلاثةهناككانالشعر.

العشرينالقرنفيالشعرعلىالأثرأكبرتركواالميلادي

بريطانيا،فيهوبكنزمانليجيراردهموهؤلاء.الميلادي

وقد.المتحدةالولاياتفىويتمانووالتديكنسونوإميلى

الشعراءمنالكثيرعلىوالمركزةالمكثفةهوبكنزلغةأثرت

التفاصيلتفحصتفقدديكنسونإميليأما.تلوهالذين

شعريةومقاطعأبياتفيالمعزولةالمنزليةلمعيشتهاالدقيقة

ويتمانرفضحينفي،وسهلةبسيطةظاهرهافيتبدو

بالحيويةمفعماإبداعامتبنئاعليهاالمتعارفالشعرأساليب

القافية.منومتحررا

الشعراءمناحديدافىخاصبشكلويتمانأثر

جينزبيرجوألنوليمزكارلوسوليمذلكفيبما،المحدثين

الشعراءومن.المتحدةالولاياتمنفيرلنغيتيولورنس

ودبليو،إليوتإستىالميلاديالعشرينالقرنفىالمهمين

فرنسا،منبيرسجونوسانتإنجلترا،منأودينإتش

منلوويلوروبرتويلبروريتشاردروتكهوتيودور

فيكبيرتأثيرلوويللروبرتكانوقد.المتحدةالولايات

صريحبأسلوبيكتبونكانواالذينالاعترافشعراء

الخاصة.حياتهمعنبهيتحدثون

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

.الدولمقالاتلىلالفنونالخاصالحزءالظر

أيضا:انظر

لأطفالا!د

الملسطي!ىالعربىلأد!

ايلاد!،!لأسبا

الأد!،لأسترالي

لأد!ا،لأسكتلمدي

لأدبا،يناديلإسكند

لأدبا،فطلألما

أدب،تيميةاللامريكا

دبلأا،يكيلأمر

لأدبا،للإنجليزي

لأدبا،يرلنديلأ

لأد!ا،لييطالإ

سطهورةلأ

الشعبيلترات

لتوقيعات

لخطالة

لرسائل

لرواية

لروماس!

الأدبيةلسحرية

لسيرة

العالمآداب

الأدب،الروسى

السنسكريتية

الأد!،الصيمي

اللعةوآدالها،العبرية

الأدب،العرجمط

لأدبا،لعيلىا

لأدل!ا،لفارسيا

لأدبا،لفرلسيا

لأدبا،تينىللاا

لعات،الهمد

لأد!ا،ليلالياا

لأد!ا،فطليوناا

الأدبأشكال

القصصيةالقصيدةالشعبيةالسيرة

المجارلأدبا،الشعبى

المسرحيةلشعرا

الأدبيةالمعارضةالساحرةالعروض

المقالةالبطوليةالقصة

المقاماتالرمزيةالقصة

الترالقصيرةالقصة

المقدالحيالقصص

اليومياتالعلميالحيالقصص

علم،طيرلأساا

العربأسواق

الالتحال

التعري!

المؤلصحق

العفرانرصالة

صلةذاتأخرىلات

والشعراءالشعر

الكتا!ءالمشرا

ةءالقرا

الكتا!

بةالكتا

للعةا

الموضوعصرعا

اللغويةالمجامع

الخطوطة

المعحم

المكتبة

الموسوعة

جوائز،نوبل

بالأدبالاستمتاع-ا

الأد!لقرألمادا

المدعةالقراءةلسيل-!

الأد!علىالحكم-ح

الأدبعناصر-2

الشهحصيات-أ

الحبكة!

الموضوع-ح

الأسلو!-د

الأديةالمعالجةأساليب-3

التهمرح

المماقشة!-

الكاتبعالم-4

للكاتالحارجيالعالم

للكات!أسداحلىاالعالمب

أمماتباموقص-ج

الأدبأنواع-5

لةلرواا-أ

القصيرةالقصة-ب

المسرحيةخ

تاريخيةنبذة-6

لوصفاخ

السرد-د

دالشعر

الحيالطغيرالأدبهـ-

أسئلة

ولماذا؟؟الأدببقراءةتستمتعهل

الأد!؟إبداععلىالقارئيساعدكيف!

الكاتب؟عملفىالبيئةتؤتركي!

مسها؟نمطكليستخدمومتىالادية؟المعالجةأنماطما

الأد!؟تطورعلىالنهضةع!كرأثرالمسلبأي

الرومانسىالكاتببينالاحتلافلواحىمنناحيتينلش

ممبقواقعيةوأخرىرومانسيةروايةادكر؟الواقعيوالكات!

قراءتهما.لك

القصة؟نيالشخصياتعلىالأحداتمسرحيؤتركي!

؟الموحدةللحبكةالتلاثةالأحزاءما

2-الطيعيين،الحدد،الكلاسيكيين-ا؟منكلأهدال!ما

الحياليير؟3

القصصى؟.للأدبالمعرو!ةالأشكالما

)العصورالأدب،العربيانظر:.الإسلاميالأدب

ا!دبية(.
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يم8-!و!

هـ

ئره

ث-"

عبحالكزلزص!ناصض*3

!.1-!اس!ى-!1،11س!!-!لم-،!صسطى!!

منغنيةتيهيلةالتاليةوالصفحاتالصفحةهذهفيالمصورةالكتبتمثل.للأطفالوالمعلوماتوالترفيهالمتعةمنشائقاعالمايهئالأطفالأدب

الختلفة.العربيةالدولفيالصغارللقراءالمتاحةالأعمال

الأطفالأدب

فييخصص!للصغارالذيالأدبهوالأطفالأدب

بمافيفيدهموالبلوغالمراهقةسنإلىالمدرسةماقبلسن

منقالبفىالمعلومةيقدمساحرعالممنلهميتيحه

للصغاريحكون-ومايزالون-الكباركانوقد.الإمتاع

نشأالحكاياتهذهومن.المسليةالحكاياتمنضروبا

بماخاصةبصفةالصغارعالمإلىيتوجهالأدبمنلون

والإثارةالمتعةقالبفيوالأخبارالمعرفةمنلهميقدمه

براءةمنفيهبماالصغارعالممنروعتهاتستمدالتى

.وصدقوروعة

رواجاللكباركتبتالتىالأعمالبعضاكتسبتوقد

الكبارينافسونالأطفالمنقراؤهاوأصبحالصغارعالمفي

هذهأشهرومن.والمتعةالإفادةأجلمنعليهاالإقبالفى

وحكاياتجليفرورحلاتكروزوروبنسون:الأعمال

وصيةاللهكتابوفي.وليلةليلةوألفالحرافيةجريم

النبيبهاخاطبرفيعةتوجيهاتالسنةوفي،لابنهلقمان

عنهمااللهرضيعباسلابن!ترءوصيته!لالأ!فالعل!

غلاما.وكان

أدبياإنتاجاللأطفالالقديمالعربيالأدبيفردولم

الأطفالجعللكنه،إليهمموجهاأولهممخصصا

الأشكالأبرزولعل.الأدبيةالأعماللبعضموضوعا

القصيدةكانتلهاموضوعاالأطفالاتخذتالتيالأدبية

رثاءهوالصددهذافىشمعريغرضأهموكان.الشعرية

فىيرداخرغرضانجدكما.منهمالأطفالوخاصةالأبناء،

محبتهمويصفالأطفاللإيثارينوهالشعريةالأبياتبعض

نحوهم.بالمسؤوليةوالشعور

والوصاياالنصائحمنأشكالأفسنجدالنثرفيأما

الموجهةوخاصة،وتهذيبهمالأولادبتعليمالمتعلقةالتربوية

ومربيهم.الأولادمؤديإلى

القديمةالعربىالتراثمصادرفىإشاراتنجدأنناغير

المتعلقةوالمعتقداتالممارساتلبعضذكرفيهايرد
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يةلسعودا

فولشرا،دا

لح!اهبخمكتجها

3صلهـتطءبمحسئ!تر

ر!؟شان

ديضثعأر

التىوالأغافطالأناشميدلبعضمدوناتنجدكما،بالأطفال

ويبدو.النومعندوهدهدتهممداعبتهمبقصدترددكانت

المأثورمنصوراكانتوالنصوصالإشاراتهذهأن

وقد.منهنفسفيهاالأقلعلىأو،القديمالعربيالشعبي

منطائفةام(469اهـ،365)تعيسىاحمدجمع

بهايرقصنالأمهاتكانتالتيالشعريةالمقطوعات

وهو،العربعندللأطفالالغناءاوالترقيصباسمأطفالهن

بعضألعابهمفىيرددونالأطفالكانوقد،مطبوع

عندالصبيانألعابكتابنفسهوللمؤلفالأراجيز.

السعدأبوأحمدأيضاوجمع.مطوعأيضئاوهوالعرب

أغانيكتابهفىالشعريةالمقطوعاتمنأخرىطائفة

الصورةيعدذكرناهوما،العربعندالأطفالترقيص

البلويالحجاجأباولعل.العربعندالأطفاللأدبالأولى

أعلاممنهـ(406)تمحمد،بنيوسفالأندلسي

وأولوأديبومجاهدعالموهو،الهجريالسادسالقرن

فقد،للأطفالوتعليمىأدبيعملتخصيصفىفكرمن

باءألفكتابهمقدمةفييقولفهوولدا؟كبرعلياللهرزقه

ينشد:ثم"ابنيلعبدالرحيموأبنيفيهاؤلفماوجعلت

باألفكتابهذا

ألباياصنعته

المرجىنجليأجلمن

يلباأنلثداإذا

يناسبلاعالمستوىعلىجاءتمحاولتهأنإلا

وطريفة.رائدةذاتهافىالفكرةأوالبادرةولكنالصغار

العربيالتراثلمصادردقيقافحصاأنإلىينبهناوهذا

عنيكشفقد،العربيالشعبىالمأثوروصنوه،القديم

موجهلأدبمادةتكونأنتصلحوافرةنصوصوجود

مثلالصددهذافيمشهورةكتبعنففضلا.للأطفال

تتضمنالتيالكتبفإن؟والأسدوالغوامى،ودمنةكليلة

مختصركتابمثلوالأسفار،والمغازيالأخبارقصص

ثريةبمادةتحفل،للمسعوديالمنسوبوالغرائبالعجائب

إنتاجفياستلهامهاأو،الأطفاللمطالعاتإعدادهايمكن

.للأطفالموجهجديد

الأدبفيتحولحدث،الحديثةالعربيةالنهضةومنذ

الالتفاتالجديدةتحولاتهبينمنوكان،الحديثالعربي

وقد.وتثقيفهمبتنشئتهميتصلفيماوالكتابةالاطفالإلى

رفاعةأمثالمنالروادكتاباتفيالالتفاتهذاظهر

الحينذلكمنذالكتاباتوتوالت.مباركوعلىال!هطاوي

واليافعين.للأطفالنتاجهامنجانببتخصيصتعنىوهي

مثلكبيرشاعريفردأنالمناخهذافىغرببايكنلمولهذا

فيهايراعيللأطفاليوجههاقصائدهمنعدداشوقىأحمد

التشويقونوعيةاللغويةوحصيلتهمالإدراكىمستواهم
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آخرشاعرانجدكما.العمريةمرحلتهميجذبالذي

التأليففييتخصصيكاد،الهراويمحمدهو،لهمعاصرا

.للأطفالالشعري

نجد-منهاالقصصيوخاصة-النثريةالأشكالوفي

رادوقد.للأطفالالكتابةفييتخصصونالكتابمنعددا

قصةمائتيحواليأنتجالذيالكيلانيكاملالمجالهذا

كتبلنشرداراأولادهأسسبل،للأطفالومسرحية

الطفلمكتبةالأبراشيعطةمحمدأغنىوقد،الأطفال

العربيةالبلادفيغيرهموكتب.القصصمنبمجموعة

المقامفيالاطفالإلىتتوجهومسرحياتقصصاالأخرى

.الأول

منبعضافنجدال!راثإلىيتجهالأطفالأدببدأثم

عدىانفتحثمالسندبمادقصصمنوشيئاجحانوادر

كثيرا.الصغاربهافتنالتيوالألغازالمغامراتقصص

بالأدبالعنايةفىالمتواليةالجهودهذهأثمرتوقد

الرسميةالهيئاتجعلالذيالأمر،للأطفالالمكتوب

بتنشئةوالعنايةالطفولةلرعايةتنشطالأهليةوالجمعيات

الأطفالكتبإصدارعلىقاصراالأمريعدولم.الأطفال

والمعاهدالمراكزإنشاءعلىالعملجرىبل،فحسب

ودورياتمجلاتإصدارتتابعوقد،الختصةوالإدارات

أهمهاومنالعربيةالبلادمعظمفى،بالأطفالخاصة

وميكى،وسمير،سمسمومجلاتحارثةحكايات

وغيرها.والشبلوأحمد،،وباسم،وماجد،الدينوعلاء

لتمنحالرفيعةالجوائزمنجانبتخصيصتمقدبل

فعلتكما،للطفلوالكتابةالأطفالأدبفيللمبدعين

ما199اهـ،141عامالعالميةفيصلالملكجائزة

محمودأحمدالثلاثةللكتابجائزتهامنحتعندما

عبدالقادروعليأحمديوسفالتوابوعبدنجيب

للطفلالكتابةأغنتجديدةأقلاموظهرت.الصقلى

قنديل،والمنسي،سليمةموفقمحمدمثل:وجددتها

سويلموأحمدالحلو،النبيوجار،الشيخوأحمد

هم.غيرو

فينوعيةنقلةإلىالمطردالعملهذاكلأفضىوقد

الكتبتأليفمجردمنالاهتماماتسعفقدبمالمجالهذا

الشامل.الواسعبمعناهاالطفلبثقافةالعنايةإلىللأطفال

مجالفىوتوصيلهاالثقافةبثوسائطكلادخلتولهذا

ومسرحالغنائيالمسرحذلكفىبما،كالمسرح؟الاهتمام

والفيديو،والتلفاز،والسينما،،والقفازاتالدمى

وبهذا.المستحدثةالوسائطمنذلكإلىوما،والكاسيت

فنونوسائرللأطفالالأدبيمالإنتاجبينالعلاقةتكاملت

العربيةفىالأطفالادبذكرناوإذا.الأخرىالثقافيالتعبير

سعيدالطخطاوي،علي:الأساتذةننسىلاأنفيجب

ل!هـ

المتحدةالعربيةالإمارات
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صصلرلرصمم!

وت-كاء

رأفتعبدالرحمن،زهرانمحموددويدار،أمين،العريان

برانق.أحمدمحمد،علوان

الأطفالأدبأنواع

،بالأدبلهماتصالأولالأطفالأغانىتتيحالشعر.

بالحركةمليئة--عادةتكونوالبسيطةالقصيرةفالقصائد

الشعر.لأبياتالموسيقيوالإيقاعالمسليةوالحوادثوالمرح

تساعدكما.السنينلمئاتالأطفاللمتعةسبباظلتلهذا

وأحرفوالشهورالأيامتعلمعلىالأطفالالأغانيهذه

الغربفيالأعمالهذهأشهرومنوالاعداد.الهجاء

ريمونبالصورشرحهالذيالأمالإوزةكنزكتاب

الأغانيمرحلةتجاوزواالذينالأطفالويستطهيع.بيرجس

معظمهافىوهي،خاصةا!مكتبتبقصائديست!تعواأن

لأنهالمرحالشعرالأطفاليحبكما.ومسليةمرحةقصائد

ولاوالمنطقبالجدمثقلةليستومواقفشخصياتيتناول

.الساذجبالشعراللونهذاويسمى.الفكاهةمنتخلو

.كاروللويسالإنجليزيةاللغةفيكتابهأشهرومن

.والحيواناتالأطفال،الفكاهىالشعرأكثرويتناول

هذاتمثلشعريةمجموعة-إنجلترامن-ميلنكتبوقد

(ام29)4للغايةعغاراكناحينعنوانهاالشعرمناللون

غيرالأطفالشعروأماأم(.)279السادسةبلغناوالان

منللعالمورؤيتهمالأطفالمشاعربوص!فيعنىالفكاهى

حديقة،ستيفنسونلويسروبرتأشعاروتمثله،حولهم

أرانبفيشر:ألينأشسعاروأماأم(.)885الطفلأشعار

الطفل.نظروجهةمنالعالمفتصور،أم()839

والأقاصيصالجنحكاياتويشمل.الشعبيالأدب

الأطفالويعجب،والمواويلوالملاحموالأساطيرالشعبية

،المعاركووصفه،البسيطالمباشرأسلوبهبفضلالأدببهذا

بها.يزخرالتىالفكاهةولحس،بالحياةالنابضينوأبطاله

يحاولكماوأخلاقهمالأسلافقيميعكعم!الأدبهذا

.والموتوالعواصفكالفيضاناتالطبيعيةالظواهرتفسير

القص!الشعبيةالنمطهذايتناول.الشعبيةالقصص

والعاداتوالحرافاتالتقليديةالمأثوراتعلىالمعتمدة

حكاياتشناولوهو.الناسمعتقداتوكذلكوالأساطير

ألفوتعدبالسحر.تستعينخياليةأخرىومخلوقاتالجن

الدينعلاءمثل:قصصعلىتحتويالتيوليلةليلة

البحريللسندبادالسبعوالرحلاتالسحريوالممباح

عنتعبرالتيالجنوقصص،الشعبيةالقصصمنمجموعة

القصصألهمتوقدإفريقيا.وشمالىآسيافيحضارات

التاسئكلشرالقرنفيالكتابمنعددخيالالشعبية

كرستيانهانزالدنماركيالأديب،أشهرهممنالميلادي

أدبفىكتبماأفضلمنمجموعةفكتب،أندرسون
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الصغيرةالبطة،تشملوهيالغربفيالمتوارثالأطفال

.الجديدةالإمبراطوروملابس

قصصعالمفىمهمدورللأساطيركانالأساطير.

قدالناسأنوبخاصة،الخياليةبالمغامراتالمليئةالأطفال

اليونانيةالمعتقدات-حعسبقصصابعيدزمنمنذآلفوا

الطبيعيةالظواهرفييتحكمونالذينالأبطالعن-والوثنية

والشمس.والرعدكالعواصف

منأسطوريينأبطالعنطويلةقصص.الللاحم

أحبمنوهمالهوميروسوالأوديسةالإلياذةأشهرها:

الملكعنالملحميةالقصصوبالمثل،الأطفالكتب

المائدةوفرسان،السحريوسيفهآرثرالإنجليزي

.المستديرة

قالبفىمسرحيةقصةتحكى.الشعبيةالقصائد

عشرالرابعالقرنفيإنجلترافيأشهرهاومن،شعري

والمساكين.للفقراءصديقاكانالذيهودروبنالميلادي

أخلاقيا.درساتقدمقصيرةحكايات.القصصيالفن

التيالناطقةالأشياءأوالحيواناتمنشخصياتهاوأكثر

فيأشهرهاومن.كالإنسانوالتصرفالتحدثيمكنها

للكماتيعسوبحكاياتالميلاديعشراسمابعالقرن

لافونتين.الفرنسي

انتشارا.الأطفالأدبأنماطأكثرالقصصيالفنويعد

والمغامرات(الخرافية)الحكاياتالخيالقصصويشمل

البلادفيالناسيعيشكيفتصفوقصصا،والحيوانات

بوليسيةحيلذاتوأخرى،تاريخيةوقصصا،الأخرى

تتناولالتيوالقصصالعلميالخيالقصصبجانب

همالأطفاليكونوعادة،شخصيةأواجتماعيةمشكلات

القصص.منالنوعهذاأبطالأنفسهم

لاوجودوحيواناتانالمماتصوروهى.الخيالقصصى

،كاروللويسروايةأشهرهاومن.الواقعدنيافىلها

الأمريكىورواية،العجائببلادفيأليسمغامرات

العجيب.أوزساحربومفرانك

المشحونةالحكاياتمنضربهي.المغامراتقصص

يجدون،مخادعينوأوغادجسورينأبطالعنبحوادث

روايةوتعد.اليوميةالحياةمنأكبرمواقففيأنفسهم

قصصأشهرمنالكنزجزيرةستيفنسنلويص!روبرت

يصبحأنهوكنزجبمالصبىبطلهااستطاعوقد،المغامرات

شمخصياتاشهرمنوهوسلفر،جونلونجللقرصانندا

القصص.مناللونهذا

بينالحبصلةعنتعبروهي.الحيواناتقصص

شيلاالكنديةالكاتبةقصةوتحكى.والحيوانالإنمسان

فيكلبينرحلةالعقللايصدقهاالتيالرحلةبيرنفورد

هذاومن.يحبانهمالذينالناسإلىللوصولكندابراري

يةلسعودا

سوريا
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مثلالحيواناتعنمعلوماتتقدمقصصأيضاالضرب

.جورجهدكريجكتبهاالتيالغرابعرخة

القصصمناللونهذايشبع.الأخرىالبلادقصص

أيضاوهوالبلادتلكفيالناسحياةعنالأطفالفضول

بينوالاختلافالتشابهأوجهتعرفعلىيساعدهم

جونللكاتبمثلاام()739موكاسافقصة.الشعوب

أوغندا.فىذكرياتهعنتحكيناجندا

فقطالكبارتستهويتعدلموهى.البوليسيةالقصص

منكثيرساهموقدأيضا،الأطفالعندرواجاوجدتبل

والحبكةالغموضبقصصالأطفالأدبإثراءفيالكتاب

أطفالأ.القصصهذهأبطالجعلواحينالبوليسية

القصصمناللونهذااكتسب.العلميالخيالقصص

القرنمنالثانيالنصففىوقبولأالأطفاللدىروأجا

الفضاءفيمغامراتتصفف!.الميلاديالعشرين

أغيةمثلالمستقبلوعالم،الأخرىوالكواكبالحارجي

.ماكافريلألنأم()769الثعبان

بموضوعاتتعنىقصصوهي.الاجتماعيةالقصص

قصصعالجتوقد.شخصيةومشكلاتاجتماعية

فيأحدإليهاتطرقماشديدةبواقعيةالأمرهذاالأطفال

نادرا.إلاسابقةكتب

منالعظماءبحياةالأطفالتعرفوهىالسير.قصص

مهمة.اكتشافاتأوبطولاتحققواالذينوالنساءالرجال

بأسلوبكتبت،حقيقيةقصصعلىمعظمهاويقوم

.مشوق

تقدملكنهاقصصيةغيرأعمالهي.المعلوماتكعب

وغيرها.الموسوعاتمثلالفنوجمالالعلمعجائبللطفل

عشرالرابعالقرنمطلعمنذالكتبهذهانتشرتوقد

.الميلاديالعشرين،الهجري

تاريخيةنبذة

لكنللصغار.القصصيحكونالكباركانالقدممنذ

الإنجليزيةباللغةالمكتوبالأطفاللأدبالأولىالمرحلة

ببطءالأدبهذاتطورثم.الميلاديالسابعالقرنإلىترجع

منفرعاالميلاديعشرالتاسعالقرنفيأصبححتىشديد،

بدايةفيوالمعلوماتالسيركتبظهرتثم.الأدبفروع

.الميلاديالعشرينالقرن

فىالأطفالأدبباكورةكانت.الأولىالمرحلة

والأجوبة،الأسئلةقالبفيمدرلمسيةكتباإنجلترا

فقط.التعليموغايتها،عامألفمدىعلىواستمرت

امنمنأولكومينيوسآموسجونالتشيكيالمعلموكان

الرسوموتؤدي.تعليمهبجانبالطفلتسليةبضرورة

فىمسليةبطريقةللتعليمالطفلاجتذابفيرئيسئادورا
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السادسالقرنينوبينام(.)658المرئيالعالمكتبهأول

كتبإنجلترافيظهرت،الميلاديينعشروالتاسععشر

بطريقةللأطفالتحكيالثمنورخيصةالحجمصغيرة

الإوزةحكاياتوتعد.الروائيةوالأغانىالأساطيرمبسطة

عملأولام()796عامفرنسافينشرتالتيالأم

الحكاياتهذهواحتوت.الأطفالأدبفىكلاسيكي

ومن.بيرولشارلجمعهاقصةعشرةإحدىعلى

والجمالالحمراءالقبعةذاتوالفتاةسندريلاأشهرها

الروائية.الأغانيوبعضالنائم

أدبتطوربدايةالميلاديعشرالثامنالقرنشهد

دانيالرائعةوظهرت.الأدبفروعمنواحداالأطفال

رجلمغامراتتصفام()976كروزوروبنسونديفو

البطولىصراعهوتصورالجزر،إحدىعلىسفينتهتحطمت

لابنيقظانبنحيبقصةمسبوقةوهي.الحياةأجلمن

نشرتوقدام(.185هـ،581)تالأندلسيطفيل

وهيأم()726جليفررحلاتسويفتجوناثانرواية

ويتناول.الأطفالأدبفيالقيمةومكتملشهيرعملأول

تخلبخياليةبلادإلىرحلاتأربعالروايةفيسويفت

والفكاهة.بالخيالالأطفاللب

أدبتطويرفينيوبريجونالإنجليزيالناشمرساهم

كتاببنشرهالميلاديعشرالثامنالقرنخلالالأطفال

علىالكتابواحتوىام(.)742الصغيراللطيفالجيب

للتعليمتهدفوأغانمقفىوكلامولعبخرافيةحكايات

جوديحذاءيتاريخأيضانيوبرينشركمامعا.والتسلية

خصيصاكتبتروايةأولتعدالتيام()765الصغيرة

جولدأولفرالأيرلنديالمؤلفإلىتنسبوهي.للأطفال

انطلاقةالقرنهذاشمهدا!ليلادي.عشرالتماسعالقرن

كما.الأدبفروعمنمستقلافرعابوصفهالأطفالأدب

والرسومبالصوركتبهمالأوائلالأطفالكتبشراحزود

.للخيالوالمثيرةالجذابة

هماالحكاياتألفمنأشهر.الحكاياتمجموعات

تضممجموعةولهماوفيلهلم()يعقوبجريمالأخوان

فىنشرتوقد.الشعبيالتراثفىالجنحكاياتأشهر

فىنشرتام841عاموفي.أخرىمجموعاتالنرويج

عاموفى.للأطفالحكاياتمجموعةأولأستراليا

العالمأنحاءمختلفمنقصصإنجلترافينشرتام988

.الازرقالجنكتابفي

الصيتالذائعةالقصصمعظم.القصصيالفنروائع

.ام09و.1865عامىبينكتبتالأطفالأدبمن

بلادفيأليسمغامراتكاروللويسروايتا:ذلكمثال

لويزاوكتبتام(.871)المراةوعبرام()862العجائب

نرنط75الممن0،411039910!ثعثة!سحة.الثاسعالعدد

%ورغةالزضرلنماية

مصر*ء3

جيثزك!*

!ض

سء"

كصء،س!9سص*،صش!ومه

!ى6علىدم!ك!!صكي!صصلأ!اغي

-:صلم،لمصا
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والأطفالآرثرالملككلوحته،للأطفالالمتيرةلروسوماتهويصاشتهر.وبلوآرلولدوب.سيد.ممهمالعشرينالقرنفيالكبارالرسامون

(.اليسرى)الصورةالحرا!ةكفلعضفىللحيواساتالرائعةرسوماتهم!شهرتهاكتمسصفقدلوللأمااليممى(.)الصورة

محتلفةحضاراتعبرللأطمالتسليةمصدركانتالخرافيةالقصص

المسين.ولمات

عائلةحياةعنواقعيةأطفالروايةأولألكوتماي

أماأح!(.986-)1868عغيراتنساءوعنوانهاأمريكية

الاسودالجمالفكتبتسويلآناالإنجليزيةالكاتبة

وتدعوالحيواناتعنواقعيةروايةأشمهروهيم(1)877

.بالحيوانللرأفة

جولوالفرنسيستيفنسونلويسروبرتكتبكما

الاطفالأدبفىالمثيرةالمغامراترواياتأفضلفيرن

الكنزفجزيرة.الميلاديعشرالتاسعالقرنخلال

بالفوروديفيدم(،1)886وانحطوفم(1)883

منجميعهموأبطالها،ستيفنسونرواياتمنأم()398

وأهمهمالعلميالخيالكتابأولفهوفيرنأما.الأطفال

وقدأم(.)864الأرضمركزإلىرحلةفيسيماولا

الميلاديعشرالتاسعالقرنخلالأستراليافيظهرت

أولتيرنرأثيلفنشر.الصبيةمغامراتقصصمنالكثير

السبعة.الصغارالأستراليون:للأطفالكاملةرواية

الجديدةالقصائدمجموعةتعدالشعر.روائع

للأطفالالشعركتبأولأم(08)4الناشئةللعقول

وهي،الميلاديالتامئكلشرالقرنفيإنجلترافيوأهمها

قصائدأشهرومنتيلر.وجينانالأختينتأليفمن

العالمأنحاءكلفيالأطفالايرددهاالتيتلك،ألمجموعة
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الانتصارات،دراميةبصورة،التاريخكتبأحدمنالمأخوذالإيضاحىالرسمهذايصور.الماضيةالتاريخأحداثفىالحياةتبعثالتاريخكتب

التانية.العالميةالحربفىللحلفاءالعسكرية

شعراليرإدواردوكتب.الصغيرةالنجمةأيتهاتلألئي

ومن.معنىدونولكنه-الكتبمنسلسلةفي-مبهجا

وكتبأم(.871)بوسىوالقطةالبومةقصائدهأهم

العجائببلادفيأليسمغامراتفىكاروللوي!

الأغانيأمريكافياشتهرتوقدالشعر.منالكثير

.للأطفالالمحببةالروائية

التوضيحيةالرسومانتشرت.التوضيحيةالرسومازدهار

وأصبحتالميلاديعشرالتامبعالقرنخلالإنجلترافي

تصورعلىيساعدهمالاطفالكتبفىأساسياعنصرا

فيالتوضيحيةتنيلجونالسيررسومفظهرت.مايقرأون

نجحتوقد،المراةوعبرالعجائببلادفيأليسمغامرات

فىواللعبالمرحموأقفتضخيمفيالتوضيحيةتنيلرسوم

.كاروللويسعملي

منتصففيالظهورفيالملونةالتوضيحيةالرسومبدأت

حينذاكرساميهاأشهرومن.الميلاديعشرالتاسعالقرن

المواقفرسمفيبرعالذيكالديكوتراندولف

مثلالأطفاللأغافطبرسومهكرينوالتروكذلك.الفكاهية

الأمريكيونالفنانونساهموقد.الطفلوأوبراالطفلباقة

عشرالتاسعالقرنأواخرفىللأطفالالرسومتطورفيأيضا

.الميلادي

للأطفالالمنشورةالكتبعددفاق.العشرونالقرن

الأطفالكتبمنمانشرمج!وعالعشرينالقرنخلال

بفضلذلكوكان.السابقةالقرونمدىعلىمجتمعة

القراءةضرورةأكدتالتيالنفصوعلمالتربيةنظريات

.للأطفال

العشرينالقرنفيكبيرتقدمأولالصوركتبوتمثل

أهميةتعادلأهميةالرسوماكتسبتفقد،الأطفالأدبفي

بيترالأرنبقصةمثلبهاوالاستمتاعالقصةفهمفيالنص

بوتر.بياتركسللكاتبةأم(109)

القرنمنتصففىالمبتدئينالقراءكتبواشتهرت

بمفرداتبسيطةقصصاتحكيكتبوهيالعضرين،

الكتبهذهأولالأمريكيزوسدكتورقدموقد.محددة

.بالرسوممزودةوكانتالأربعينياتفي

تكتسبالخياليةغيرالأدبيةالأطفالكتببدأت

المؤرخفكتب.العشرينالقرنمنالعشرينياتفىأهمية

التيأم(129)الإنسانقصةلونفانهندركالأمريكى

الحديثة.المعلوماتلكتبمثالأتعد

الأولىللمرةظهرتقدالأطفالمجلاتكانت

انتشاراانتشرتأنهاإلاالميلاديعشرالثامنالقرنخلال

القصةللأطفاللتقدمالعشرينالقرنمنتصففيواسعا

والألغاز.والتسليةوالخبروالمعلومة

أدبأسترالياقدمت.أخرىدولفيالأطفالأدب

مثلوثريةخصبةموضوعاتيعالجعالميةشهرةذاأطفال

الأصليين.أسترالياسكانوحياةالشعبيوالفنوالبيئةالطبيعة

تدالمجالهذافيالأستراليينوالفنانينالكتابأشهرومن

راشسن.وباتريشيا،بروكسورونواجنر،وجنيوود،جرين

واسعاانتشاراالأطفالكتبتنتشرلماسياوفى

وأولياء،الثمنباهظالكتابفإخراج،اقتصاديةلأسباب

ثمنه.لارتفاعشراءهيستطيعونلاالأطفالأمور

واللغةبالإنجليزيةالأطفالكتبانتشارالهندفىويكثر

منأم()469الهنديةالجنحكاياتوتعد.المحلية

منمجموعةنشر-ام759عاممنذ-بدأوقدأشهرها.

كتابفيالأخرىوالامحيويةالأندونيسيةالشعبيةالقصص

اسيا.منحكاياتبعنوانأجزاءعدةمنضخم
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

القصصيةالقصيدةعلمالأساطير،

ميدالية،كالديكوتالأطفالأغنية

الكتا!الشعبىالتراث

المكتبةالجنية

الشعريةالملحمةالحرافيةالحكاية

الموسوعةالقصةرواية

القراءة

الموضوععناصر

الأطفالأدبأنواع-ا

القصصىالفن!-الشعر-أ

المعلوماتكت-دالشعبيالأدب-ب

تاريخيةنبذة-2

التراث،الأطفالأدبانظر:الشعيي.الأدب

.الأدب،الشعبيبمالشعبيةالسيرةبمالشعبي

بمالتوقيعاتبمالعربأسواقانظر:.العريىالأدب

.المقاماتبمالأدب،العربيالشعر،بمالرواية

الذيالأدببهيقصدالفلسطينيالعربيالأدب

ومناطقفلسطينفيالفلسطينيالعربيالشعبأبناءأبدعه

عشرالتاسعالقرنأواخرمنالممتدةالفترةفىالشتات

هذا.يومناوحتيالميلادي

الأدبحياةمرت.الفلسطينيالعربيالادبمراحل

من:الأولىبع،أرمراحلفيالنكبةقبلالفلسطينيالعربي

عامالعثمانىالدستورإعلانحتىعشرالتاسعالقرنأواخر

عامالعثمانىالدستورإعلانمن:الثانيةالمرحلة.أم809

الاولى.العالميةالحربنهايةبعدام029عامحتى8091

ام(.049-0291)العالميتينالحربينبينما:الثالثة

النكبة.وقوعحتىالثانيةالعالميةالحربمن:الرابعة

الشعر

الشعريسيرأنالطبيعىمنكان.الأولىاللرحلة

بعامةالأدبعليهسارالذيالنهجعلىالمرحلةهذهفي

القديمالعربىبالشعرصلتهانقطاعوكانحينئذ،

والاتجاهاتالأوروبيبالشعرالشعراءوجهل،العريق

لشعراءوتقليدهم،الختلفةالفنيةوالحركاتالشعرية

صوقعلىأثرتالتيالعواملمنالمتأخرةالعصور

نثراوأحالته،ومضمونهالفلسطينىالعربىالشعر

يصبونحينوالنحاةالفقهاءنظميشبهمنظوما

انظر:.العربيالشعربحورمنعرفوهمافيقواعدهم

الفكريالنبوغأدلةمندليلاالنظمكانوقدالشعر.

.انذاكالعلميةوالوجاهة

الإقطاعىالنظاممنكللونلقد.وأعلامهموضوعاته

هذهفيالشعريالإنتاجالدينىوالمحتوىسائدا،كانالذي

يوس!:المرحلةهذهفياصشعراأعلامومنبلونيهما.المرحلة

شمالفىإجزمقريةفيولدأم(.329-)9184النبهاني

بالمدائحالنبهانييوسفاششهربها.ونشأحيفاقربفلسطين

ظ!سوراللهرسولسيرةيضمنهاالتىهمزيتهأشهرهاومنالنبوية

فيها:يقولبيت،ألم...إلىوصلتوقد

أنباءوالورىالكلنورك

الأنبياءجندهمننبيايا

ولولاأنتالكونرحمة

الأشياءغيبهافيلدامتك

حيثجديدااتجاهافيهانلمحطويلةقصيدةوللنبهانى

ومنها:إليها،ذهبحينالاستانةفيالعربحياةيصف

أنهاأحسبالملكدارويممت

لملماالمجدإلىتبرحلماليومإلى

كرامهامنأقفرتقدفألفيتهها

توهماإلاالففلفيهال!قولم

عربيةأمةمليوألفيت

أكرماالزبخأمةمنهاالقوميرى

خلةالعرببخىمنانقمواوما

أعجمايكلمالخلقخيرأنسوى

فيالفلسطنيالعريالشعرفيالآخرينأللأعلامومن

أم(،أ-359)852الكرميالشئسعيد:المرحلةهذه

عطية.وجرجمماأم(،919-0861)الريماويمماوعلي

هذهفيالفلسطنيالعربيالشعرألمسلوبيشبه.اسلوبه

وإشسراق،العربيةبلاغةفيهفليس،النظمأسلوبالمرحلة

تتمرنولمالعربيةبالأساليبقائلوهيتمرسلمديباجتها،

العربي.التراثسننعلىملكاتهم

إلىالفلسطينيونالعربالشعراءانتقل.الثانيةالمرحلة

الصحفونشوء،العثمانىالدستورإعلانبعدثانيةمرحلة

الذاتي،الاستقلالومحاولةالعربيةالجمعياتوقيام

الأولىالعالميةالحربفيالحلفاءجانبإلىالعربووقوف

التيبيكوسايكسمعاهدةوتوقيعأم(191-189)4

المنتصرةالكبرىالدولبينالعربىالوطنبموجبهاقسم

البريطاني.الانتدابتحتالوقوعفلسطينمصيروكان

الأجنبىالاحتلالمرحلةواقععنمعبراالشعرفكان

الدائرةوالمحيطةالمحليةالسياسيةوالصراعات،للأرض

.معاهدةبيكو،سايكسانظر:.آنذاك

هذهفيللشعرأصبح.وأعلامهالشعرموضوعات

المرحلةأغراضمنبالحياةاتصالآأوثقأغراضالمرحلة

كالدمشورجديدةمطالبتطرحمرحلةإزاءفنحن.الأولى

والصهيونية،الاستعمارقضاياوتناقمشوالوظائفوالحرية
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ذلكإلىوماوالحربوالوطنياتوالطائرةكالعلمومواضيع

.مؤثرةمواضيعمن

إسعا!محمد:المرحلةهذهفيالشعرأعلاممن

ودرسالقدسفيولدأم(.-479أ)885النشاشيبي

الشيخعلىتتلمذحيثبيروتإلىورحلكتاتيبهافي

والشيخالخياطالدينمحيوالشيخالبستانيعبدالله

الصحافةفييعمل"فلسطينإلىوعاد.الغلايينيمصطفى

وكلها،المنهل،النفائس،الأصمعي:مجلاتفيوالتحرير

بشعرهالنشاشيبىدخلوقد.القدسفيتصدركانت

والاقتصاديةوالفكريةوالاجتماعيةالسياسيةالحياةمعترك

الشعبحفزواالذينأوائلمنوكان،آنذاكالسائدة

قصيدتهفقالوبالدستور،بالحريةالمطالبةعلىالفلسطني

الحرية:فيقصيدةوهيمقدونيافتاةذكرىفي

اختيالاالربوعفياليوماخطري

اغتيالاالعدومنتخافيلا

تخافيلاكيدهمنتخافيلا

وزالاولىالعدوكيدإن

:أخرىقصيدةفىويقول

شعورهمماتالعرب

باكيادهركفاندبه

بعدهفولىولى

مآلياوساءأنسي

فلسطينبدويبالملقبالفاروقيالتاجيسليمانأما

يدافعقويةبلهجةرشادمحمدالعثمانىالسلطانفيخاطب

:يقول،العربحقوقعنبها

أنفسنابالدستورنعللكنا

نرتقباليومذاكالصبربفارغ

حدثالنايحدثلمجاءإذاحتى

طلبمطلبفيلنااستجيبولا

الذيالبستانيوديعالشاعرالمرحلةهذهفىويلقانا

أيامفلسطينحكومةفيمدنيموظفوأكبرأولكان

فيطويلصراعبعدخدماتهوانتهتالبريطانيالانتداب

السياسيةالأحداثيرقبالشاعروكان،الصهيونيةمقاومة

اليهودية:الجمعيةفيفقالكثبعن

أقولهاوجداجداتريدونها

جهراأوأردتمإنسرااليوممن

يدالكممددناصدرالكمفتحنا

ظهرالناتديرواأنلأخشىوانى

سحيقةعمقاتزدادهوةأرى

الأخرىعلىونحنأنتمعدوةعلى

مسيطراولستذكراوذكرهم

الذكرىتنفعلافيهيوممخافة

هذهفيالفلسطنيالعربيالشعرفيبرزواالذينومن

إبراهيمام(،-469أ088)اليعقوبيالإقبالأبو:المرحلة

-)1877التميميصالحأم(،469-0881)الدباغ

البيتجالي.الخوريإسكندر(،2291

نظمأسلوبمنالمرحلةهذهشعرتخلص.أسلوبه

وابتذالالألفاظوعاميةوالضعفالركاكةومنالفقهاء

والعباراتالجزلةالألفاظإلىيميلأكثرهوأصبح.العبارة

المتماسك.المحكموالنسيج،المشرقةالفصيحة

العالميتين.الحربينبينمامرحلةوهى.الثالثةالمرحلة

وثيقااتصالأبالناسالشعراتصالالمرحلةهذهعلىغلب

الوطنيةالبلادقضيةنحوشعورهمعنيعبروأصبح

المرحلةهذهوفي.والصهيونيةالاستعماروجهفيوالثورات

الاستقلالحزبمنها:،السياسيةالأحزابمنالكثيرنشأ

حزب،العربيالحزب،الوطنيالدفاعحزب،العربي

السياسيةالأحزابانظر:.الوطنيةالكتلةحزب،الإصلاح

الأحزابتحويلالبريطانىالاستعماراستطاعوقد.العربية

فينشاطهاوتبديدالعشائريةالتجمعاتيشبهماإلى

الشخصية.المصالحعلىالخلاف

موضوعاتأستمرت.وأعلامهالشعرموضوعات

الثالثةالمرحلةفيترمئطريقهاالسابقةالمرحلةفيالشعر

موضوعاتفازدهرتالفلسطنىالعربىالشعرمراحلمن

والتأبينوالصهيونيةوالاستعماروالحربالوطنىالشعر

معالجةالعامةالقضايايعالجالشعروأخذ،واسمخريةوالرثاء

تاما.امتزاجابالفكرالحسفيهايمتزج

الكرميعبدالكريم:المرحلةهذهفيالشعرأعلامومن

مصرعلدىقالهاالتيمطولتهنظمالذي)أبوسلمى(

سلطاتعليهحكمتالذياسمعديفرحانالشيخ

وقد.عمرهمنالسبعينتجاوزهرغمبالإعدامالانتداب

اليوممنذالعربيةفلسطينلجهادتأريخاأبوسلمىأرادها

:يقول،الثورةنهايةإلىالقسامعزالدينفيهاستشهدالذي

القصيدلهبعلىانثر

العبيدإلىالعبيدشكوى

فرحانانظرواقوموا

السجودأثرجبينهفوق

الشهاحبلإلىيمشي

الأسودمشىصائمادة

سبيلفيعاماسبعون

التليدوالحقالله

القلوببهتمتليءناعمسلسعذبرقيقشعروهو

.النفوسلهوتستجيب

عبدالرحيمالشهيدالشاعرأيضاالشعرأعلامومن

معركةفياستشهدالذيأم(489-1)139محمود
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وطنيةأنشودةتضمحيتهوكانتام489عامالشجرة

:يقولالجهاد،طريقفيمضيئةصورةشعرهوكان

راحتيعلىروحيسأحمل

الردىمهاويفيبهاوألقى

الصديقتسرجاةفإما

العدايغيظمماتواما

طوقانإبراهيم:مثلآخرونأعلامويلقانا

وتهكمسخريةفيكضبهصبالذي4191(أ-9)50

:يقول،النعراتأصحابطائفةعلىشديدين

للوطية()انحلصونأنتم

القفميةعبءالحاملونأنتم

قوليخرمن()العاملونأنتم

القويةالزنودفياللهبارك

جيشايعادلمنكمو)بيان(

الحربيةزحفهبمعدات

وحسنالسكاكينيوخليلطوقانفدوىوهناك

جمعوقد.وغيرهم،الدينعلاءحسنومحمدالبحيري

شاعرااربعينعلىيزيدلماشعراياغيعبدالرحمنالدكتور

المرحلة.هذهفي

سلمىأبووخاصةالمرحلةهذهشعراءبعث.أسلوبه

وبنواجديدةروحاالشعرفيبعثوامحمود،وعبدالرحيم

فيوإمعانمترابطرائعتصويرمنمتحركةحيةصياغةفيه

منواحدبيتوكانهاالقصيدةوتواليالمتكاملالتلاحم

وغالمجها.وسطهاإلىمطلعها

دورهالفلسطينيالعربيالشعرحمل.الرابعةالمرحلة

عبءوحملالبلادقضيةأصابالذيالتدهورفي

أصابتثمالمستعمريندسائسوففجحوالتنبيهالتوعية

وقوعيخشىالذيالحزنوكأنهحزنمسحةالشعر

الكارثة.

هذهفيأطيعيامنكان.وأعلامهالشعرموضوعات

وفكرةالشهيدوطنموضوعيكونأنالتاريحيةالمرحلة

التيالموضوعاتمنوالغدر،،النجدةوطلببالثأرالأخذ

لاالمحتلفةبموضوعاتهالغنائىالشعرولكنالشعراء.طرقها

منقليلعددعلىمقصورفتأثيرهالشعراء،غليليشفي

المرجوةالواسعةالدائرةيبلغلاالنفوسفيووقعهالناس

وبدأواومناظرهوأضوائهوألوانهالمسرحإلىالشعراءفاتحه

ال!خرين.تحاربيقلدون

الدينبرهانالمرحلةهذهفيالشعرأعلامومن

عربمنطلبهماالإنجليزعلىأنكرالذيالعبوشى

ويشردونهميذبحونهموهميحالفوهمأنفلسطين

يلدغلاعنوانها:قصيدةفي،عليهماليهودويظاهرون

مرتين:جحرمنالمؤمن

مناياناوقرتمأرهقتمونا

فحاياناننسىتبغونناواليوم

ذكراولاأنثىفوقهاتتركوالا

وأخداناأهلألهقتلتمإلا

حرمتهمالدينلأهلتراعواولم

عبياناالحوروراءاتذتمبل

:يقولأنإلى

حرمتناصهيونبعتمبعدماأو

إخواناالعربتبتغونوعرضنا

الأندلس.شيخالشهيد،وطنمسرحياتهومن

محمد:مثلالمرحلةهذهفىآخرونأعلاموهناك

ومحي،القيسامرؤالشعريةبمسرحيتهالدينعلاءحسن

كليب.مصرعشعريةبتمثيليةعيسىالحاجالدين

فيوغيرهالعبوشىعندالمسرحىالعملكان.أسلوبه

تحملالتىالغنائيةالأشعارمنبمجموعةأشبهالمرحلةهذه

فيهاشعريةمجموعةلتكونترتبطبسيطةملحميةأنفاسا

العضويالتركيبيالبناءفيهاوليسالقصصيالسردبساطة

للمسرحية.

النثر

فيالنثريةالاثارالأدبدارسوصنف.الأولىالمرحلة

مسالكفيالمرحلةهذهفيالفلسطينيالعرلىالأدب

احتشدتوقدوالتصئ!التكلفمسلك:الأول:ثلاثة

الشئالاتجاههذاويمثل،والاستعاراتالبديغتماثيلفيه

تحسسمسلك:والثانيخماش.وعباسالنبهانييوسف

بهايعيشالتىوالمرحلةالكاتبإليهينتميالذيالوسط

شعورهعنالسليموالتعبيربمجتمعهتربطهالتيوالروابط

خليلالاتجاههذاويمثلالروابطوتلكالوسطبهذا

بطريقةالمعانىتوصيلمسلك:لثوافط.السكاكيني

نفسىتلوينأيأوالتنسيقأوالعشايةمنشيءفيهاليص!

اليوميالتعبيرصورمنصورةالمسلكوهذاشعوريأو

الدار!.

البناءصحيحيكنلمالمرحلةهذهفيالكتابةوأسلوب

السكاكيني(وخليلالنبهانييوسفعندنجد)كمادائما

والاضواب.الضعفمنكثيريعتريهتعبيرهناكوإنما

أدبيةأشمكالالمرحلةهذهفيظهرت.الثانيةالمرحلة

وقد.والخطابةواليومياتالأدبيةالمقالةفيتنحصر

التيوالموضوعاتالمضامينجميعالأشكالهذهضعملت

والحربالثورةمثلمنالجديدةالحياةظروفأوجدتها

.السجونوأدبوالعلوموالسيروالسياسةوالسلم

مدرسة:مدرستينالمرحلةهذهفينميزأنويمكن

الكتابأعلامومن.النشاشيبىومدرسةالسكاكيني
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العيسىوعيسىبيدسخليلكذلكالمرحلةهذهفي

العيسى.وحنا

بعدالسابقتينللمدرستينامتدادوهي.الثالثةالمرحلة

المضامينمنلكثيرواتسعتا،الحياةظروفبحكمتطورتاأن

القضاياتناولعاتقهاعلىالكتابةوأخذت،الجديدة

بينوالمقابلة،التفريقسياسةومقاومةوالوطنيةالسياسية

.الأوهامونبذوالغربالشرق

إبراهيم:أيضاالمرحلةهذهفىالكتابأعلامومن

الدينسيفومحمودالكرميشاكروأحمدالدباغ

،دروزةانظر:.دروزةعزةومحمدصدقيونجاتيالإيراني

الخطابةتيارأنالمرحلةهذهفيونلاحظ.عزةمحمد

منأديبانجدنكادولاوتنوعتكثرتدواعيهالأنيزدهر

وتدلطابعهتحملخطابيةمواقفولهإلاالمرحلةهذهأدباء

الكتابة.فىاتجاههعلى

تياراتالمرحلةهذهنىتنشألم.الرابعةالمرحلة

ضعفت.ولكنهاالسابقةالتيارأتاستمرتبلجديدة

نقلمثلللنشاشيبىنثريةاثارالمرحلةهذهفيوتظهر

الأمةالعلاءبمأبيعندالتفاؤلبمالنشاشيبىأمالي؟الأديب

آثارتلقاناكما.عدنجنة،النشاشيبيحماسةبمالعربية

ومن.ننقرضتعالوابملذكراك:مثلللسكاكينينثرية

موسىإسحقكذلكالمرحلةهذهفيالبارزينالأعلام

علماء:المرحلةهذهنصيبمنلهكانوقد.الحسيني

بمالسفينةعودة،دجاجةمذكراتإنجلترا؟فيالمشرقيات

بشر.الأدباءهل

المرحلةهذهفىويشتديقوىالخطابةتيارواستمر

إليه.بحاجتهمالناسوأحس

القصص

المرحلةهذهفيالقصصارتبطت.الأولىالمرحلة

لديهم.التاريخروايةأساليبمنأسلوبلأنهاالناسبعامة

نأالاجنبيةبالأقطارفلسطيناتصالنتائجمنكانوقد

مبكروقتفيالأجنبيةاللغاتمنكثيراأبناؤهاعرف

اقتباسهاأوالعالميةالقصصترجمةعلىأعانهممماجدا

،وتولستويبوشكينآثارتتبعفيبيدسخليلفعلكما

قصتهترجمكماالقبطانابنةروايتهلبوشكينعربحيث

قامكما.الولهانالقوزاقىوقصته،الحاذقالطبيب

في،القصصيةهوجوفيكتورآثاربتتبعالخالديروحي

وفيكتوروالعربالإفربخعندالادبعلمتاريخكتابه

ليو،،تولستويألكسندر،،بوشكيننظر:ا.هوجو

.ريمافيكتورهوجو،

حيثالصحافةازدهارمرحلةوهي.الثانيةالمرحلة

والروايةوالحكايةوالأقصوصةالقصةمنالصحفيوناتخذ

منبغيرهاالقارئاهتمامتثيرصحفهمفىموضوعات

زعيمبيدسخليلبرزالصددهذاوفى.الموضوعات

صحيفةأصدرالذيالمرحلةهذهفيالقصصيةالمدرسة

منكثراوترجمعربحيثأم809نوفمبرفيالنفائس

أهوال،الملوكشقاء:مثلالقصيرةوالقصصالروايات

وزوجتهالثامنهنري،المتنكرةالحسناءالاستبداد؟

قصصاكتبكما.الوارث؟والحبالعرلتق،السادسة

.الأذهانمسارح:بعنوانكتابفيجمعهاقصيرة

وإسكندرالدجانيرشيدأيضا:المرحلةهذهأعلامومن

البيتجالي.الحوري

القصةحياةمنالمرحلةهذهبدأت.الثطلثةالمرحلة

مثل:الكرميشاكرلأحمدالإنجليزيةاللغةعنبترجمات

معهويلتقي.خالد،والربيعالخريفأومي،الكرميات،

منالجوزينصريهوآخرروائيكاتبالاتحاههذافي

علىلتمثيلهاالتاليةالرواياتوقدمكتبالذيالقدس

الثائر،الخطيبالأحرار،أشباحيعلو،الحق:المسرح

البحريجميلقدمكما.المحترقةالشموع،زواجمكتب

والعقدوالمغامراتالتشويقعنصرعلىتعتمدروايات

قاتل؟فصولخمسةالقصر،سجينمثل:المثيرةالروائية

وغيرها.،الشرفسبيلفى،أخيه

قصصمجموعةكذلكالمرحلةهذهفيونجد

ولهاجادةاجتماعيةمواقفوتعالججديداطابعاتحمل

للأديبالشوطأولفىنجدمانحوعلىأدبيةأهداف

المرحلةهذهفىونجدءالإيرانىالدينسيفمحمود

بالأدبتمرسالذيجبراإبراهيمجبراكذلك

،والموضوعمنهالمترجم،القصصيوبالفنالإنجليزي

والظروفالقصصيالجوإيجادعلىالقدرةولديه

هذهفيالقصصيعملهوتمثل.الموحيةالقصصية

السماء.ابنةقصةالمرحلة

المرحلةهذهفيقصصيإنتاجظهر.الرابعةالمرحلة

الإيرانيالدينمميفومحمودبيدسخليلللأدباء:

الحسينيموسىإسحقوالدكتورصدقيونجاتي

يواصلجبراإبراهيمجبراومضى.ياسينوعبدالحميد

بالنضئالمرحلةهذهوتمتاز.كذلكالقصصيإنتاجه

الفنيبالمستوىوالارتفاعالقصصيالعملوإتقانالفني

المضامينفيالرفيعةالمستوياتوالتقاءالقصةلبناء

.والمضمونالشكليبينالملحوظوالانسجاموالأشكال

وأخلصواأنفسهمصدقواالكتابهؤلاءأنكما

أعمالهم.وأتقنوالاتجاهاتهم

،بيدسلخليلالبطلةقصةالمرحلةهذهفيوتطالعنا

الأخوات،الإيرانىالدينسيفلمحمودالجديدحداؤه

صدقى.لنجاتيالحزينات
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النكبةبعدالفلسطينىالعربيالأدب

فيجديدةمرحلةام489عامالنكبةمرحلةكانت

والكتابالشعراءهبفقد؟الفلصطينيالعربيالأدبحياة

وقادتهاالبلادزعماءولومالعزائموشسحذالجهادلتمجيد

بالألميفيضالشعرفكانكلمتهموتفرقتخاذلهمعلى

فرصةكليغتنمونالشعراءوكان.والتقريعوالحزن

باسترجاعجديرةوبأنهاالقديمةبامجادهاأمتهمليذكروا

سلمى()أبوالكرمىعبدالكريمهوفها"المغتصباوطن

قائلا:،الحبيبةفلسطينينادي

أغفوكيف:الحبيبةفلسطين

العذابأطيافعينيوفي

ولولمالدنا،باسمكاطهر

بيمالكتمتالهوىبيبيرح

ترويالأيامقوافلتمر

والصحابالأعاديمؤامرة

:يقولأنإلى

أحياكيف!الحبيبةفلسطين

والهضابسهولكعنبعيدا

مخفثباتالسفوحتنادينى

الخفمابآثارالآفاقوفي

لقاءألا:الرفاقويسألني

الغياببعدعودةمنوهل

بعدالشاعريراودالباسموالتفاؤلالمشرقالأمللكن

قوله:فىكماذلك،

تصغىوالأجيالسنعودغدا

الإيابعندالحطاوقعإلى

الضحاياآلافشعودأجل

بابكلتفتحالظلمفحايا

شعرية:دواوينفيرشيدهاشمهارونالشاعرويلقانا

مجسما،الثوراتأرضالنار،خطفيغزةالغرباء،عودة

ومقدما،الفلسطينييناللاجئينوماساةالفلسطينيةالنكبة

الشعرفىالنكبةأثريدرسأنيريدلمنمثالأوضح

إلىولننظر.أمتهوأحداتالشاعربينالوثيقوالتجاوب

اللاجئأعماقفيتضطربأمثلةلنايقدموهوالشاعر

الصغير:

العاإثرالعاميمر

جدوىبلا..أبتييام

بشرىولاأملفلا

سلوىولا،نجوىولا

الأقدامنصوتسوى

وطنيدائما:يهتفر

أبتييانحنلماذا

؟أغرابنحن...لماذا

قائلا:،ليلىابنتهأسئلةعلىالشاعرويرد

سيدفعناأمللنا

الثأرلوحماإذا

عبراابنتييافصبرا

النصرلناغدغداة

التىالجوانبأهمعنيكشفسلمىأبىوشعر

شعرفهو،النكبةبعدالفلسطينيينالعربالشعراءشغلت

الوطنإلىوالعودةالثأرإلىوالدعوةوالقوةوالأملالحياة

ويعيد:يرددهوفها،الحبيب

عائدونعائدون

لعائدونإننا

تكونلنفالحدود

والحصونوالقلاع

نازحونياعرخوافا

لعائدونإننا

النكبة،بعدالفلسطنىالعربيالشعراعلامومن

منها:شعريةمجموعاتولهاطوقانفدوى:كذلك

ام(.)579وجدتهاام(بم)559الأياممعوحدي

الجيوسىالخضراءوسلمى،الحوتسليمومحمود

العبوشىالدينوبرهان،الحالمالنبعمنالعودةوديوانها

وديوانهالعدنانىومحمدام(،)569النارجبلوديوانه

ام(،)579الأمومهالشعريةوملحمتهأم()549اللهيب

(أم)559للنورالظماءالعيونوديوانهالخطبويوسف

منكثرشعراءيلقاناكمام(،ا!5)!عائدونآخروديوان

ناصر،كمال،زقطانخليل،نصرةخالدشنار،أمين:أمثال

هاشمهارون،الكياليالرحمنعبدجبرا،إبراهيمجبرأ

وغيرهم.رشيد

فىالفلسطينىالعربىالأدب

المحتلةفلسطين

عامالمحتلةفلسطينفىالفلسطنيالعربىالأدبيعد

الفلسطينيالعربيالأدبفىجديدةظاهرةام489

يملكلمادبيةثروةيمثلفهو.بعامةالعربىوالأدب،بخاصة

الرغمعلىوذلك.السابقةعصورهفيمثلهاالعربيالأدب

منبارزةسمةكانتالتيالمتعمدالتجهيلسياسةمن

الفلسطنيينللعربالصهيونيالثقافيالاضطهادسمات

العربيةالثقافةعنقطعهمومحاولةالمحتلةأرضهمفي

اليهودية.الثقافةتأثيرتحتووضعهم

فىالفلسطنيونالعربالشعراءقدألقدالشعر.

موضوعاتفيالشعريةالاغنياتأروعالمحتلةالأرض
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؟والتحديوالجذوربالأرضوالتشبثوالمقاومةالصمود

أشدديوانهمنزيادتوفيقالفلسطينىالعربيالشاعريقول

أيديكم:على

مستحيلعشرونكأننا

والجليل!..والرملة..اللدفي

كالجدارباقون..صدوركمعلى..هنا

حلوقكموفي

كالصبار..الزجاجكقطعة

عونكموفي

نارمنزوبعة

كالجدارباقون..صدوركمعلى..هنا

المحتلة،الأرضشاعرعندذروتهالتحديذلكويبلغ

قصيدةمنيقولحيث(،-ام419)درويشمحمود

أوراقديوانهفىقصيدةأولوهى،هويةبطاقةبعنوان

:الزيتون

سجل

عربيأنا

ألفخمسونبطاقتيورقم

ثمانيةوأطفالي

وتاسعهم

صيف!بعدسيأتي

تغضب!فهل

سجل

عربيأنا

محجرفيالكدحرفاقمعوأعمل

ثمانيةوأطفالي

لهماسل

الحبزرغيف

والأنواب

والدكز

الصخرمن

الصدقاتأتوسلولا

بابكمن

أصغرولا

أعتابكبلا!أمام

تغفبفهل

العربوالكتابالشعراءتعرضمنالرغموعلى

والسجنوالرقابةوالتعذيبالظلمأنواعلأقسىالفلسطنيين

بقضيتهمالإحساساليهودللمحتلينمقاومتهمعمقتفقد

ألوانمنلونأيرافضينالمستوياتأعلىإلىبهاوالارتفاع

المحتلة،الأرضشاعرعبروقدوالانحناء،والقبمالذل

الليل:اخرديوانهفيكلهذلكعندرويشمحمود

وطني

سلاسلىحديديعلمني

النسورعنف

المتفائلورقة

جلودناتحتأنأعرفكنتما

عاصفةميلاد

جداولوعرس

زنزانةفيالنورعلىسدوا

القلبفيكوهجت

مشاعلشمس

بطاكيرقمالجدرانعلىكتبوا

الجدرانعلىفنما

سنابلمرج

الشعرية:دواوينهكلفيالشاعريمضيوهكذا

فلسطينمنعاشقام(،069)أجنحةبلاعصافير

جرخيومياتام(،)679الليلآخرام(،)669

فلسطينى.

كذلك:المحتلةالأرضشسعرفيالمضيئةالأعلامومن

الدروبأغانيودواوينه(-ام)939القاسمسميح

إرمأم(،)589الشمسمواكبم(؟1)649

البراكيندخانأم(،)679كفيعلىدميام(؟)659

الأسمروفوزيفياضوتوفيققهوجىوحبيبأم(،)689

وجمال(-أم)369حسينوراشدجبرانوسالم

وغيرهم.قعوار

العرببالشعراءطوقانفدوىالشاعرةالتقتولقد

نكسةبعدحيفامدينةفيالمحتلةالأرضفيالفلسطينيين

أغنيتهااللقاءهذاثمرةوكانام،679)يونيو(حزيران

أبكي:لنالشعرية

أحبائييايافاأبوابعلى

والشوكالردمبينالدور،حطامفوضىوفي

للعيين:وقلتوقفت

نبكقفا

وفاتوهارحلوامنأطلالعلى

الداربناهامنتنادي

الداربناهامنوتنعى

منسحقاالقلبوكان

القلب:وقال

فعلتما

دارياالأيامبك

فاالقاطنونوأين

أخبارجاءتكهلالنأيبعدجاءتكوهل

أحبائي



الفلسطينيالعربيالأدب893

الأمسكبوةجاوزالشعبحمان

الهروراءمنتففاالشهموهب

النهمةواثقيصهلالشعبحصانهاأصيخوا،

والعتمةالخسحصارمنويفلت

معجنبإلىجنباالمسرحيالعملسار.المسرحية

الصمودعن:وموضوعاتهمضمونهحيثمنالشعر

منالرغمعلى،والتحديبالأرضوالتشبتوالمقاومة

والكم.والانتشارالفنيالأداءمستوىحيثمنعنهتخلفه

قدرةوأكثررسوخاأكثرفنيةوسيلةالشعرأنذلكوسبب

الاحتلالتحتالنشروسائلولأنالانتشار،على

بتطورتسمحلاوالرقابةوالظلمالقهروظروفالإصرائيلي

والقصة.المسرحيةموضوعفيلصريع

فياضتوفيقمسرحيةجوهرتشكلالمضامينوتلك

الأممبوعيالأنوارملحقفي)نشرتالجنونبيت

بطلحولتدورفصل!تفىمسرحيةوهيأم(،679

أستاذ،ساميهوالبطلذلكاخرها،إلىأولهامنواحد

هذهتقديمفيالكاتباتجهوقد.السابق،التاربوالأدب

حينالفنيللعملومميلةأفضلهوالذيالرمزإلىالمضامين

منكثيرأأنخاصة،والاحتلالالقمعظلتحتيمارس

والنفيللسجنتعرضواقدالفلسطينيينالعربالمدرسين

التيالدروسطبيعةبعسبوظائفهممنوالتسريحوالإبعاد

المسرحيةهذهأحداثوتدور.تلامذتهمعلىيلقونهاكانوا

والتىللبحرالمحاذيةالأحياءأحدفيليلاحيفا،مدينةفي

بطلعلىإلايشتمللاإطارها،فياضتوفيقكاتبها،جعل

مضمونحولكلهاتدورمتعددةتحدياتتتنازعهواحد.

الإسرأئيلي،التحديمعالمباشرةالمواجهةهوواحد

وبطلهاالمحتلةالأرضفيالفلسطنيةالمقاومةتمتلفالمسرحية

الوطنخارجمنملاحق،محارب،معزولرجلسامي

ألاويعديخافولاوحدهيقاتلولكنه.داخلهومنالمحتل

رائعامسرحياعملايقدمأنالكاتباستطاعوقد.ينسى

مسرحيةآفاقرائدجعلتهدرجةإلىالفنبهذاارتفع

المحتلة.الفلسطينيةالعربيةالأرضفيجديدة

،القصيرةالقصةسارت)الأقصوصة(.القصيرةالقصة

حيثمنمإلشعرموازخطفى،المسرحيةفيرأيناوكما

والمقاومةوالصمودكالتحديالعامةوالمضامينالموضوعات

.بالأرضوالتشبث

العربيالكاتبقصةفيالتناولهذاصدقونلاحظ

يرويودموعرمال:عنوانهاالأسمر،فوزيالفلسطني

محراثسائققتلحاولفلسطنيعربيشابقصةفيها

هيللمحكمةبالنسبةوالمعضلة.إسرائيلي)تراكتور(آلي

لهيسبقولمالعربىذلكيعرفلاالإسرائيليالسائقأن

للعربيبالنسبةأما.للمحاولةسببايعرفولاقابلهأن

بعدعنشهدفقدومبرر،تفسيرلهاالمسألةفإنالفلسطيني

وترمزيملكها،كانزيتونشجرةجذعيربطالسائقذلك

أرضها.منانتزاعهامحاولأ،عائلتهتاريخإلىلهبالنسبة

الدفاعإلىيرميالواقعفيكانليقتلهنحوهاندفعوحين

مفاجئةنهايةالقصةوتنتهي.وشرفهوعرضهأرضهعن

ستصدرهالذيالحكملتدارسجلستهاالمحكمةترفعحين

العربى.ضد

بارزةعلامةتشكلأخرىقصصمجموعةتلقاناكما

الستةالأيامسداسيةوهيعامبشكلالنثريالعملفي

فيالناصرةمدينةمنسلامأبواسمهمجهوللكاتب

مجلةفىبالتسلسلينشرهاوكان،المحتلةفلسطينشمالي

أخرىقصيرةقصةتلقاناالمجالهذاوفي.أم!68الجديد

مجلةفينشرت،نفاععلمحمدالارنحبلأننااسمها

أخرىقصيرةقصةتلقاناكما.ام689كذلكالجديد

أم(،)629بيتهإلىيعودريماضاسمهامنصوراللها!طا

فينشرتدمنفطةاسمهادرويم!لسليمأخرىوقصة

الأجراسرن!اسمهاثالثةوقصةام(619)الفجرمجلة

الفجرمجلةفينشرتوقدسعيد،محمدالرحمنلعبد

ام(.)629كذلك

القصيرةالقصصتلكأنبالملاحظةجديرهوومما

أشسرناالتيالسابقةالمضامينإلىبالإضافة-تركزكانت

تتعاملكانتكما،الاجتماعيةالعلاقاتنقدعلى-إليها

الوضعوعلىالريفيةالعربيةالمؤسسةمشكلاتمع

الفلسطينىالعربيالإنسانيعيشهالذيالمترديالاقتصادي

المحتلة.فلسط!!،بلدهفي

التيالقصصتلكأن-بوضوح-الملاحظمنأنهكما

منأيضاتشكوكبير،فنيتصدعمنالغالبفيتشكو

الشعرإليهوصلالذيالمستوىإلىالوصولعنعجزها

المحتلة.فلسطينفيالفلسطينيالعربي

الفلسطينيةالعربيةالانتفاضةأدب

عاماحتلتالتيفلسطينفيالشعبىالغضبتفجر

ديسمبرالتامئمنفي)يونيو(حزيرانهزيمةإثرأم!67

تلك،بالانتفاضةالهبةتلكعرفتماوسرعان.ام879

الوطنيةالحركةتاريخفيبارزةعلامةأصبحتالتىاللفظة

فئاتمختلفالانتفاضةهذهفيشاركوقد،الفلسطينية

الفلسطني.الشعب

العربىالأدببرز،الظروفهذهظلوفي

الشعراءوهبالانتفاضةفيدورهليؤديالفلسطيني

والمقاومة،،والنضالالجهادروحقصائدهميضمنون

العربيفالشاعرالمقاومةبولحمائلتغنواكما،والتحدي

الحجارةأطفاليصوررشيدهاشمهارونالفلسطيني



993كلمنتأدر،

ثورةقصيدتهمنيقول،لهمانتظارهطالالذين

:الحجارة

الحجرأيهايالىغيركيبقلم

زمرأحجمتجموعتخلتفقد

انتظارهمفىوانيعاما،عشرون

العمريشمخترابيفيتجذرا

مخفبةوراياتيعاما،عشرون

الغررأبطالناشرفهابالدم

:يقولأنإلى

فيالحجارةأطفالالمجدأسطورة

وينكسريهويالذيالزمانهذا

لهاالزمانجادماالمجدأسطورة

حجركفهافيطفلةبهجادت

صابرةابخساءماالمجدأسطورة

أثرلهاخنساءألففعندنا

شبيبتنامنألفألفوعندنا

واتزرواالموتبرداءتلفحوا

زمنمنالشابيالشاعرقالهاقد

ينكسرالقيدأنلابدلابد

زاحفةللنصرثورةوانها

الغيرواسودتحولهادجتمهما

)وتكلمتبقصيدةالريماويسلمىالشاعرةوشاركت

قومهاتستنهضنفسها،المضامينتحملالتي(الحجارة

قائلة:،فلسطينلإنقاذ

نورهاكنعانأرضفيبداأحقا

بدورهاالخسوفبعدظهرتوقد

انتفاضةفيهاالكونربوعوهزت

زفيرهاالعداةأكباديفتت

وتكلمتأرجاؤهانورتفقد

نظيرهاعزالصماءحجارتها

ليثأرواالأباةقوميبنوفثار

يفيرهاممنالغراءلقدسهم

صولةلكهلالإسلامأمةفيا

نفيرهاالقلوبيحيلإنقاذها

فهاأيضا،الانتفاضةمعركةفيالحرالشعرساهموقد

قصيدةمنيقولدرويشمحمودالمحتلةالأرضشاعرهو

عابر:كلامفيعابرونبعنوان

العابرةالكلماتبينالمارونأيها

وانصرفوا،أسماءكماحملوا

وانصرفواوقتنامنساعاتكمواسجوا

السماءسقفأرضنامنحجريبنىكيف

العابرةالكلماتبينالمارونأيها

دمناومنا-السيفمنكم

لحمناومنا-والغازالفولاذمنكم

حجرومنا-أخرىدبابةمنكم

المطرومنا-الغازقنبلةمنكم

العربالشعراءعلىالانتفاضةشعريقتصرولم

أقطارجميعفىالعربالشعراءإلىتجاوزهبلالفلسطينيين

الحجارةعناوينتحملجمةقصائدفنجد،العربيالعالم

الرحمنلعبدالحجارةلغةخو:علىالحجارةوأطفال

الشبلكفانا،مفلحلمحمودالعقيدةطفل،العشماوي

الرحيملعبدبالحجارةالمناف!لينمع،الحسنلعليوالحجر

وسامالحجارة،العظمليوسفالأبابيلالفتية،الكريمالعبد

قبافي،لنزارالحجارةأطفالالحميد،سالماللهلعبدالشهادة

كثر.وهموغيرهمدعسانمرزوقلشريفالحجرنطق

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

درويمشمحمودإبراهيم،طوقانألكسندر،بولتحكين

يوسف!محمد،نجمحسادإ،سعباليو،تولستوي

ماريفيكتورهوحو،ينالدعز،القسامعزةمحمد،درورة

صلةذاتأخرىمقالات

الكتابةالمحتلةفلسطيئالرواية

المسرحيةتاريح،فلسطينلشعرا

النترالقصيرةالقصةالغرديةالضفة

لأدبا،العربي

.الأدب،الفارسيانظر:.الفارسيالأدب

.الأدب،العربيانظر:.الألدلسفيالأدب

الله.عبد،النديمانظر:.الأدباتي

الإنجليزيةالأهليةالحربانظر:.معركةإدجهيل،

1(.646-2461الأولى)المرحلة

يبلغبإنجلترا.سسكسولستفياسماحليةالمنطقةأدر

محليحكممنطقةوهي،نسمة)00457سكانهاعدد

بهاويوجد،سي-باي-شورهامميناءالإداريمركزها

لانسنج،هيالمنطقةفيالأخرىالصغيرةوالمدنمطار.

منطقةالساحليةالمنطقةوتعد.وساوثوك،وسومبتنج

رئيسية.ريفيةمنطقةف!الداخليةالمنطقةأما،صناعية

سسكس.:أيضاأن!

(.الاليبالدفع)الطيرانالطائرة:انظر.كلمئت،ادر
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وتفسيرباستقبالخلالهامننقومالتيالعمليةالإدراك

ومستوياتأنواععلىوتحتويحولنا،العالمفيالمعلومات

عبربالعالممعرفتناوتأتي.الجسمانيةالطاقاتمنعديدة

هناك.الطاقاتتلكلمؤثراتتستجيبالتيالحسأعضاء

عيوننا.علىتؤثرالكهرومغنطيسىللإشعاعمعينةموجات

الميكانيكيةالاهتزازاتمنمعينةبأنواعآذانناتحسوكذلك

كيميائيةلمؤثراتحساسةوألسنتناأنوفناوتعتبرالهواء.في

للضغطتستجيبجلودنافىالحسوأعضاء،معينة

الألممؤثرأتإلىبالإضافةالحرأرةدرجةولتغيرات

والعضلاتوالأوتارالمفاصلفيالحسوأعضاء.العديدة

ووضعه.الجسملحركةحساسة

شحناتإلىالبيئيةالطاقاتبتغييرالحسأعضاءتقوم

.الدماغإلىتتجهعصبية

هذهأنماطتصيرأ!لإدراكالنفسيةالطريقةخلالومن

وبقيةوناس،وأحداثأجسامشكلعلىمعروفةالطاقات

.الأخرىالعالممظاهر

الأحداثتكشفلاالحسىالإدراكوعملية

الضوءنرىفنحن.للعالمبالحواسالمدركةوالأجسام

الموجاتفىأ!نأوضوءيوجدلاأنهبيد،واللون

المبهلىلؤترأنيج!حدأيإلىتوضحالمحفىالضكلتصميمات

التصميمهذامشصم!دىيبدو.إدراكهممكنشىءلإدراكالحسي

دوقمقطوع،أماميممظروهو.طو!لشرذيملتحرجلوجه

الحصولعلىركرولكىكالعيونالتفاصيلهدهلمثلتمظرلاالعيود.

ك!.انطباععلى

لا،الطريقةوبنفسعيوننا.تنبهالتىالكهرومغنطيسية

،الأذنتنبهالتيالاهتزازاتفىمومميقىأوصوتيوجد

الواردةالعصبيةالشحناتوتفسيربتنطمأصدماغايقومإذ

.كصوتالأذنمنالواردةوتلك،ولونكضوءالعينمن

منالجسمانيةالطاقةبتحويلوالدماغالحسأعضاءوتقوم

حولنا.منالأحداثحولمعلوماتإلىبيئيةمنبهات

ترىربماالصفحةهذهعلىالرسمإلىتنظروعندما

ومضيئةمظلمةلمساحاتمعقذانموذجاالأولىللوهلة

بتغييرتقومربماالرسمفىتتمعنوحينوبيضاء.سوداء

إذاخاصةالأولىالنظرةإدراكأو،الأولالحسيالإدراك

رأيتوإذا.بالصورةملتحئارجلاهناكأنأحدأخبرك

إلىتنظرعندماتراهألامستحيلآيكونذلكبعدالرجل

ثانية.الصورة

أولا:،الإدراكبشأنمهمينأمرينالصورةهذهتؤكد

ثانيا:.إدراكهتمماطبيعةيحددلافقطالحسأعضاءتنبيه

وصولأحسيةبياناتحولللعملحركيةعمليةالإدراك

علىالعملويشتملحسياالمدركةوالأحداثللأشياء

.عديدةونفسيةفسيولوجيةجسمانيةعوامل

الإدراكفىتؤثرالديالعوامل

وكيفيةندركهماعلىتؤثرعديدةعواملهناك

أجسامنابنيةبطريقةيتأثرالحسيوإدرأكنا،إدراكه

الحسىإدراكناويبرز.البيئيةالمنئهاتومعالجةلاستقبال

وتعلمنا.وتوقعاتناواحتياجاتناانفعالاتنا،أيضا

والسمعالبصرمثلحسىجهازكلإن.المستقبلات

تسمىالجسمفىمتخصصةأجزاءلهاللمسأو

إلىالبيئةمنالاتيةالطاقاتبتحويلتقوم،ا!لستقبلات

منرئيسياننوعانلهامثلاالإنسانفعين.عصبيةشحنات

فىللضوءحساسيةالأكثر)الجزءالشبكيةفيالمستقبلات

العصياتوتستجيبوالخاريط.العصياتهما(العين

الختلفة(،)الألوانالختلفةالضوءلتردداتلاالضوءلكثافة

وتسمىالختلفةالضوءلتردداتالخاريطتستجيببينما

فيبالرؤيةلناالعصياتتسمحولا.اللونمستقبلات

الألوانرؤيةمنتمكننافهىالخاريطأما،المعتمالضوء

ذلكعلىوبناء،الساطعالضوءفىالواضحةوالتفاصيل

المستقبلاتبهاوتعملكونتالتيالمعينةالطرقفإن

بها.المرتبطةالحسىالإدراكآثارتحديدفيتساعد

للدماغمعينةوعضويةوظيفيةسماتتحدد.الدماغ

منالجزءذلكويحمل.الحسيالإدراكمظاهربعض

التيالخلايامنمختلفةأنواعاالبصريخدمالذيالدماغ

هذهوبعض.للمنبهات-معينةظروففي-فقطتستجيب

وبعضهاالضوء،يختفيعندمافقطتستجيبالخلايا
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راكلإدا

أنهيحكى

فيكانأنه

الزمانسالف

المثلتينفيالمطبوعتانالعبارتانما

هل..بعنايةاقرأهما؟أعلاه

؟.الأولىالوهلةمنجيداقرأتهما

رؤيتهيمكنكاملامكعباكم

اليسار؟علىالذيالرسمفي

؟.خمسةأمتلاثة

الرماديينالمثلثينتقارنكيف!

البريق؟حيثمناليسارعلى

تحتالديالرسمانظر

ليالعربيةكلمةهل.السؤال

أكترتبدوالأسودالمستطيل

فر،الموسوعةكلمةمنبريقا

هذهنصالأليض؟المستطيل

التأثيراتمىكلايوضحالمقالة

هنا.الموفحةحسياالمدركة

فيباري!و

الربيعفي

عنتتوقفولكنهاالضوءيظهرعندمايستجيبالاخر

أيضاالخلاياهذهمثلوتترتبالضوء.استمرإذاالاستجابة

بكيفيةتتصلالحقيقةوهذه،الدماغفيخاصةبطرق

علىالخلايابعضتنتظم،المثالسبيلعلى.الحسيالإدراك

إدراكبكيفيةتتعلقالترتيباتوهذهعناقيد.اوأعمدةشكل

نأإلىالتجاربوتشير،والأشكالوالحدودالأطراف

علىوبناء.الحركةإدراكمنتمكنناالدماغفيالخلايابعض

عمليةفيمهماعنصراتعتبرالدماغبنيةفإنسبق،ما

.اللإدراك

كثيرةوبراهينأدلةتخلص.والدافعوالانفعالالتعلم

والدوا!والانفعالات،والتعلمالسابقةالخبراتأنإلى

جزءويأتي.إدراكهوكيفيةماندركهتعريففيمهمةتعتبر

كيفيةتقارنالتيالتجاربمنالتراكميالدليلهذامن

يختلفوربما.الختلفةبثقافاتهمللأشياءالناسإدراك

واللمسوالألموالشكلكاللونشياءللأالحسىالإدراك

وتوجيهوالعاداتالأعرافعلىاعتمادالأخرىثقافةمن

.الأطفال

علىالتأثيرفيالتعلمإمكانيةلكيفيةالقريبالمثال

الرسمفيالمثلثينداخلالعباراتقراءةعندنراهالإدراك

الصفحة.هذهعلى

؟عبارةكلفيالمكررةالكلمةرؤيةفىأخفقتهل

نحوعلىإخفاقهيستمروبعضهميخفقونالناسمعظم

التعلمعمليةوفي.المتكررةقراءتهفياستمرلومنتظم

وكلمةحرفكلندركلافإنناوالسطور،الكلماتلإدراك

قادريننكونأنينبغيفإنناذلكعنوبدلأ،منفصلةبصورة

الضروريةالتفاصيلوإضافةكليةبصورةالنموذجتمثلعلى

الجيدالقارئمنعرضةأكثرالضعيفالقارئإن.للمتبتي

.عبارةكلفيالمكررةالكلمةلرؤية

السابقة.والخبرةبالتعلمالخادعةالصوربعضترتبط

العديديعتقدكمازائفاإدراكاليستالخادعةالصورةإن

حسيإدراكمعمتناكمةأومتسقةغيرولكنها،الناسمن

آخر.

الناحيةمنالبيئةيكشفلاالحسىال!دراكأنوبما

أكثرالحقيقةإلىقريبحسجهازهناكفليس،الموضوعية

البصريالخداعفحصإلىنرميإننااخر.جهازأيمن

علىيحتويأنيمكناللمسولكن،اللمسطريقعن

اقىالرماديةالمثلثاتبقعاتألىانظرأيضا.خادعةتأثيرات

هذهعلىالرسمفيوأبيضأسودتفصيلعلىتشتمل

الرماديالتظليلفيمختلفةالبقعاترأيتإذا.الصفحة

تظليلذاتالبقعاتلأن.بصريخداعفىوقعتفانك

متطابق.رمادي

مهمتأثيرلهايكونأنيمكنوالدوافعالانفعالات

للاضطرابيمكنالأحيانبعضوفى.الحسيالإدراكعلى

أحديصابفعندماكليا،الإدراكمنعالانفعاليأوالعاطفي

مؤقتا،السمعيفقدأنيمكنفإنهعاطفيةبصدمةالأفراد

ترتبطالتىالبيئيةالمظاهرتلكندركأنالمرجحومن

علىتؤثرأنللدوافعيمكنالمثالسبيلعلىبدوافعنا.

فإنللجوعىبالنسبةللأشمياء.حسياالمدركةالخصائص

.العادةغيرعلىبالألوانغنياأوأكبريبدوالطعام

راكالإفىفهم

ثلاثةذومفهومالحسيللإدراك.الإدراكأنواع

الكشفالتمييز.3-التعرف-2الكشف-أ:مستويات
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قدبأنهمالإحساسعلىقادرينالناسكانإذاماإلىيشير

ربما،المثالسبيلعلى.الطاقةأشكالمنبشكلتأثروا

كشفعلىقادريني!صنونبحيثمعتماالضوءيكون

تعريفعلىالقدرةيعنىالتعرف.بصعوبةظهوره

علىالقدرةيعنيوالتمييز.المنبهاتمنمعيننمطوكشف

سبيلعلىالآخر.عنمختلفواحدمنبهأونمطإدراك

نغمتينبينطفيفةاختلافاتالشخصيعسمعربما،المثال

متشابهتين.موسيقيتين

الإبراكمستوياتشناولالذيالدراسةمجاليسمى

التجريبيونالنفسعلماءويقوم.النفسيةالفيزياءعلم

وأنماطلنماذجالطبيعيةالخصائصبينالعلاقاتبفحص

ربما،المثالمسبيلعلى.للمنبهالمدركةوالتأثيراتالمنبه

النغمودرجةالصوتترددبينالعلاقةبدراسةيقومون

إدراكه.يتمالذيللصوت

تساعدناالعامةالقواعدمنعددهناك.الإدراكقواعد

القواعدأوالمبادئأحد.الحسىالإدراكطبيعةفهمفى

وأميلالديناأنيؤكدالذيالإغلاقمبدأهوأهميةالاكثر

إلىونرمي.وموحدةكاملةالأشياءلإدراكعامةنزعة

وتنسجماتتسقالتىالأجزاءتلكأوالمفقودةالأجزاءإضافة

.العامالانطباعمع

تحدثالشالتغييراتبرغمأنه،الثباتقاعدةتوضح

صورةفىالأشياءلإدراكقويةبرغبةنحظىفإنناالمنبهفي

.الأخرىوخصائصهاولونهاوشكلهاحجمهافيثابتة

أنواعتحتالمميزبلونهالبرتقالإدرأكشمالمثالسبيلعلى

الضوء.منمختلفة

ذإأيضا،مهمايعتبرالتباتقاعدةأولمبدأالنقيضإن

ولكنثابتأالمنبهنمطأوالشيءيبقىالأحيانبعضفيأنه

الرماديةالمكعباتإلىمثلاانظر.يختلفحسياالمدركالأثر

في.السابقةالصفحةعلىالتوضيحيالرسمفيوالسوداء

أخرىلحظةوفيكاملةمكعباتثلاثةسترىمعينةلحظة

.مكعباتخمسةتراهاربما

نأهي.الإدراكيةبالبيئةتتعلقمهمةأخرىوقاعدة

البيئةعلىجزئئايعتمدالأحداثأوللأشياءالحسيالإدراك

كلمتىعلىيحتويانالذينالمستطيلينإلىانظر.المحيطة

السابقة،الصفحةعلىالموضحالرسمفيالعربيةالموسوعة

تبدوانهلالمداد،بنفسالكلمتانطبعتحيث

لونعلىيؤثرانربماواللونالخلفيةكثافةإن؟متشابهتين

الرمادياللون،الناسلمعظمبالنسبةفيهاالعناصروكثافة

هذاوبريقا.إشراقاأكثرماحدإلىيبدوبالأسودالمحاط

البمري.بالحثيسمىالتأثير

تمتالذيذلكعكسعلىالتأثيرهذاأنأيضالاحظ

التفاصيلذويالرماديباللونالمستطيلينفيملاحظته

بالتفصيلالرماديفإن،الحالةهذهوفيوالبيضاء،السوداء

وإشراقا.لمعانامنهأكثرالأسود

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الذوقالأذن

العيندصعلم،الحتهمطالت

التعليميالقصورالعصمىالحهار

اللولىالشمحاسة

علم،النفساللمسحاسة

البشريةالهمدسةالحواس

المصريالحداع

إدراكأواتصالطريقةالإحساسوراءالإدراك

شخصأفكارإدراكإن.المعروفةالحواساستعمالدونشيء

اللم!ي!،أوالذوقأو،السيمأوالبصر،استعمالبدونآخر

الخارجالإدراكودراسة.لذلكمثلايكونسوفالشمأو

علممجالمنجزءهوالعاديالحسىالإدراكنطاقعن

وجودعلىالدليلإن.الموازيالنفسعلميسمىالنفس

غيرأمرالعاديالحسيالإدرأكنطاقعنالخارجالإدراك

نطاقخارجالإدراكأنيعتقدونالعلماءفمعظممؤكد.

بعد.وجودهشبتلمشيءهوالعاديالحسيالإدراك

الإدراكإن.الموازيالنفسعلمعلماءيدرسماذا

إلىعادةيقسمالعاديالحسيالإدراكنطاقعنالخارج

الاستبصار2-التخاطر-أالظواهر:منأنواعثلاثة

بالمشاعرأوبالأفكارالشعورهوالتخاطروالن!.بعد3-

أما.معروفةغيربطريقةآخرشخصقبلمنلشخص

دونالناسأوالأحداثأوالأشياء،إدراكفهوالاستبصار

حدثمعرفةهوالنظروبعد.المعروفةالحواساستعمال

الاستبصار.أوالتخاطربوساطةمستقبلي

يدرسون،الموازيالنفسعلميدرسونالذينوبعض

الإدراكنطاقعنالخارجبالإدراكالمتعلقةالظوأهرأيضا

الطبيعيةالأجسامفىالتحكمعلممثلالعاديالحسى

الطاولةزهرسسقوطعلىالتأثيرمثلتأثيراتويشملبالعقل

بالتركيز.

الإدراكنطاقعنالخارجالإدراكفيبحوث

الخارجالإدراكتجاربمنكثيرطورت.العاديالحسى

فيعامةواستعملتالعاديالحسىالإدراكنطاقعن

ورقتخمينوشملتأمو.69أم039بينمافترة

ورقرزماتاستخدامالفترةتلكفىكثروقد.اللعب

خارجاللإدراكأوراقمنورقة52منرزمةكلخاصة

زينر،أوراقأيضاتسىالعاديالحسيالإدراكنطاق

زينر.كارلالأمريكيالنفسعالمإلىمنسوبةوهي

الإدراكنطاقعنخار!إدراكورقةكلعلىوكان
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وأكدائرةمختلفةخمسةرموزمنواحدالعاديالحسي

مثلا.جمععلامة

المرسليسمىشخصافإنللتخاطربسيطاختباروفي

ويحاولرمزها.علىويركزمعينةورقةفييفكرأوينظر

،أخرىغرفةفيعادةويكون،المتلقييسمىآخرشمخص

تجربةوفي.فيهيفكرالمرسلكانالذيالرمزيسميأن

بعدالوأحدةالرزمةمنأوراقتؤخذالاستبصارعلى

علىالتيالرموزيعسميأنالمتلقيويحاول.الأخرى

الاورا!تىيأخذالذيالشخصفإنالحالةهذهوفي.الأوراق

الرمز.إلىينولا

إجاباتخمعم!الإنسانيتوقعالتجاربهذهفي

كانالمتسلمأنلوبالمصادفةفقطنداء25منصحيحة

التخمينطريقعنالأوراقفيماعلىالتعرفيحاول

الحسيالإدراكنطاقخارجالمدركينمعظمويعد.فقط

ثمانيةأوممبعةمتوسطهيكونالذيالشخصالعادي

عندهأن،كثيرةاختباراتبعدصحيحةأكثرأونداءات

.العاديالحسيالإدراكنطاقخارجإدراكقدرة

الإلكترونيالعدوأجهزةالحاسوبأجهزةاستخدامإن

فيالأوراقاستخداممحلماحدإلىحلقدالعشوائي

ولقد.العاديالحسيالإدراكنطاقخارجالإدراكتجارب

هؤلاءأنمنهاللجدلمثيرةأدعاءاتالبحثهذامثلأفرز

ذاتالموادبفناءيتنبأواأويؤثرواأنيستطعونالأشخاص

مستحيلالتنبؤأوالتأثيرمنالنوعوهذا.الإشعاعيالنشاط

الحديث.العل!الفهمبعبارات

توفرعدممنالرغمعلى.الحدوثالممكنالفهمسوء

الحسيالإدراكنطاقخارجالإدراكعنالمقبولةالأدلة

منوذلك،صحتهفىيعتقدونالناسمنكثيرافإنالعادي

ذلك.بخلافتفسيرهايمكنلاالتيالشخصيةتجاربهم

بعملياتتفسيرهايمكنالتجاربهذهمعظمولكن

ماكثيرأفالناس.الناسمعظميدركهالاسيكولوجية

فإذا.أفكارهمتظهرحولهمالأحداثأنكيفيجهلون

فإنجيداالاخرمنهماكليعرفشخصانهناككان

عندمامشابهةالأفكارمنسحلسلةلهتحدثمنهماكلا

معاوزوجةزوجمثلا،يقرأفقد.مشتركحافزإلىيتعرضان

نأثم،المذياععلىللموسيقىكثيرةاهتماماتيبديانولا

قابلاهشخصذكرىمنهماكلفيتفجرمعينةموسيقى

عندماوتماما،أخرىمرةيقابلاهلمولكنسنينعدةمنذ

فإنالشخصالمسميذكرأنوشكعلىأحدهمايكون

مثلأنهاتبدوقدالمشابهةالأفكارهذهإن.يذكرهالاخر

أحدلاولكنالعاديالحسىالإدراكنطاقخارجللإدراك

حقيقةانطلقتأفكارهماأنيدركأنيحتملمنهما

الخلفية.فيالتيالموسيقىبوساطة

الحسياردراكانطاقخارخالإدراكحولالخلاف

الباحثينأشهرأحدالأمريكيراينبيجيهكان.العادي

وكان،العاديالحسىالإدراكنطاقخارجالإدراكفي

الحسيالإدرأكنطاقعنالخارجالإدراكمعمليراس

.كثيرةلسنينالمتحدةالولاياتفىديوكجامعةفيالعادي

لاختبارالورقتخمينتجاربمنعددبعملراينقاموقد

نأالباحثينبعضويدعيوالتخاطر.النظروبعدالاستبصار

ومعظمهم-الاخرينوالباحثينراينعملعلىالمبنيالدليل

الخارجالإدراكوجودشكأدنىبدونأثبتقد-إنجلترافي

يعتقدونآخرينباحثينولكن.الحسيالإدراكنطاقعن

فيه.مشكوكالدليلأن

الإدراكنطاقعنالخارجالإدراكفىالبحثبدايةفي

قام،متقنةغيرتجارباستعملتعندماالعاديالحسي

اليومولكن.عجيبةنظربعدأوتخاطربأعمالالناسبعض

الأعمالفإنأكثربعنايةمحكومةالتجاربأصبحتوقد

نأيجبالاتجاهفإنالعلومفيأما.نادرةأصبحتالمشابهة

البحثتحتالتيالظواهرأنفلوالمضاد.الاتجاهفييكون

نتائجتنتجأنيجبالمحسنةالتجاربفإنحقيقيةكانت

جيدا.ومحددةأهم

مائةمنأكثربعدأنهوهو،للتشككاخرسببهناك

عنتكرارهيمكنإثباتاينتجعأنعالميستطعلمسنة

جماعةأمامالعاديالحسىالإدراكنطاقخارجالإدراك

الباحثينالنفسعلمعلماءبعضإن.المحايدينالعلماءمن

الخطأبأناحتجوابأنالنقدلهذااستجابواقدالتخاطرفى

نأالعلماءهؤلاءويقترح.المجرببسببيوجدقد

منتمنعهممواقفعندهمتكونقدالمتشككينالباحثين

الإدراكنطاقعنالخارجالإدراكمشاهدةأوإنتاج

.العاديالحسي

نطاقعنالخارجالإدراكفيالمستمرالاعتقاد

منبالرغميبقىأنيحتمل.العاديالحسيالإدراك

بعضأنبشدةيعتقدونالناسمنفكثير،الدليلضعف

للطرقأوللقوانينخاضعةليستالبشريالوجودعناصر

الحسيالإدراكنطاقعنالحارجالإدراكوأن.الطبيعية

هذهتفسيرعلىيساعدسوفوجودهثبتلو،العادي

العناصر.

الإدراكنطاقعنالخارجالإدراكعلماءبعضويعتقد

إمكانيةفيتبصراتيعطيقدأيضاأنه،العاديالحسي

للإدراكالمحتملةالحلقةراينتقصىوقد.الموتبعدالحياة

.الموتبعدللحياةالعاديالحسيالإدرأكنطاقعنالخارج

أواخرفىإنجلترافيالنفسيللبحثجمعيةاسستوقد

ومن.مشابهةبابحاثقامتالميلاديعشرالتاسعالقرن

نطاقعنالخارجبالإدراكالاهتماميستمرأنالمحتمل



درلأدا404

النفسعلمفىتبحثالتيبالظواهر،العاديالحسيالإدراك

بعدسيبعثونالناسمادامالتخاطرفىيبحثالذيالموازي

العلم.بوساطةالمفروضةالحدوديتجاوزونأوالموت

النفسعلمالأفكار،قراءةالاستبصاربمأيضا:ان!

التخاطر.بمالنفسيالبحثبمالموازي

لهاالتىالثديياتمجموعةمنحيوانأيالأدرد

علىأسنانلهاليممىأو،مكتملةغيرألمشانمجموعة

الارماديلوحيواناتأو،النملآكلات.الإطلاق

ماتزالالتيالوحيدة!ط،الكسلانوحيوانات)المدرعات(

انتشاراأكثرالحيواناتوهذه.المجموعةهذهمنموجودة

ويوجد.الوسطىأمريكافيوتوجد،الجنوبيةأمريكافي

الجنوبية.المتحدةالولاياتفيالآرماديلومننوع

الارماديلوحيواناتلكن،الأسنانعديمتعنىالأدرد

لهاالأسنانالعديمةالحيواناتوبعض،خلفيةأسنانلها

فقط.الضعرالأخرىئغطىبينما،صلبعظمىغطاء

الأرص.كسلانبمالمدرعبمالنملاكلأيضا:انظر

عدد.بأدريانوبلرسمياتعرف،قديمةتركيةمدينةأدرول

للدولةالأوروبيةالعاصمة.كانتنسمة909/86سكانها

الأتراكفتححتىأم،361هـ،763عاممنالعثمانية

تقع.ام453هـ،857عامفي)إسطنبول(القسطنطينية

الحدودقربتركيا،منالغربيالشماليالركنفيأدرنة

وتنكا.أردا،مارتيسا،أنهارتلتقيحيثالبلغارية

تزالولاكبيرا.تجاريامركزاالماضىفيأدرنةكانت

وقد.التركيوالنبيذللفاكهةمهمةتجاريةمدينةاليومحتى

مدينةأنقاضعلىالمدينةهادريانالرومانيالإمبراطورأسس

لاسمه.نسبة،هادريانوبولسوسماها،قديمةزرادشتية

بينهامن،أدرنةقربمهمةعديدةمعاركوقعت

القوطيدعلىالرومانيةالقواتفيهاهزمتالتيالمعركة

الإغريقبلادفتحإلىأدىممام،378عامفيالغربيين

المدينةعلىالعثمانيوناستولىتم.اليونانيينغيرللأجانب

الروسيةالقواتعليهااستولت.أم036هـ،762عامفي

9182اهـ،692و1245عاميبيناللأتراكمن

البلقانحربخلالالمدينةالبلغاريونواحتلأم،878و

.البلقان:انظر.الأولى

أوائلفىبنيالذي،الثانىسليممسجدالمدينةوفي

للمهندستحفةالمعسجدذلكويعدعشر.السادسالقرن

.سنانالكبيرالتركيالمعماري

وأخديجالأدرياتيكيالبحر.اليحرالأدرياثيكي،

الجزيرةشمبهشرقيشماليقع،المتوسطالابيضللبحرلسان

آ،!عنرظلأأ!-عررءكا!ا1+يرهـ2
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اسل000
يها-

أكلم000

تيهيلأدرياالبحرا

وكرواتيا.وألبانيايوغسلافياعنإيطالياويفصل،الإيطالية

البحربين-كم71عرضهالبالغ-أوترانتومضيقويربط

للبحرآخرلسانوهو،الأيونيوالبحر،الأدرياتيكي

كم،075حوالىالادرياتيكيالبحرطوليبلغ.المتوسط

2.كمأ000.06حواليمساحتهوتبلغ

الأدرياتيكيللبحرالغربيالشماليالطرفيشكل

الشرقى.الشمالإلىتريستخليجويقع.البندقيةخليج

تشتو،شعبيةسياحيةمنطقةالأدرياتيكيالبحرويعد

ومناخها،الصافيةالزرقاءومياهها،الطيعيةبمناظرها

المعتدل

الألبانيوال!ساحلبكرواتيا،الدالماتىالساحل

إيطاليافيللبحرالمتاخمةوالأراضي.صخريانساحلان

البحرفىوأديجبونهرايصب.ومنبسطةمنخفضة

الشرقى.شاطئهعلىعديدةجزروتتناثر.الأدرياتيكى

بسببالشتاء،فىصعبةالبحرهذافيالملاحةوتعد

الفجائية.الرياحكثرة

بشمالي)مدينةأدريامناسمهالأدرياتيكيالبحرأخذ

الماضي.فيمهفارومانياميناءكانتالتىإيطاليا(

انظر:.الروماليالإمبراطور،أدريان

.نريادها

الباباهوام(.915-111)0الرابعأدريار

.ام451عامالبابويةلكرسيانتخبالوحيد.الإنجليزي

انتخابهوقتالبابويةضدثورةحالةفىرومامدينةوكانت



504،الشريفالإدريسي

أدرياناستعاد.دينىحظرتحترومالوضعأدرياندفعمما

فريدريكالرومانيالإمبراطوربمعاونةالمدينةعلىالسيطرة

أدت.البابويةللسلطةكثيرةمطالبعنوأعلن،الأول

الإمبراطوريةبينخطرانقسامإلىفريدريكتجاهسياساته

موته.بعدوالبابوية

بسانكونفيالإمبراطوريالتشريعىالمجلسانعقادعند

فيهاادعىفريدريكإلىرسالةأدريانأرسل،أم571عام

سببتوقد.للبابويةتابعةلتكونالإمبراطوريةمنحهأنه

ضمنياتعنيكانتلأنهاشديدا،اضطراباالرسالةتلك

لفظةترجمةبأنوأوصبندريانللبابا.الإمبراطورتبعية

نأفقطيعنىكانوأنه،الفهمسوءإلىأدتمبهمة

التراشقذلكوقضىالبابا.منهداياتسلمقدالإمبراطور

عند،التاليالعاموفيوالإمبراطور.البابابينالعلاقةعلى

فريدريكأعلنرونكاجليا،فىالتشريعيالمجلسانعقاد

وهددإيطاليا.شمالمناطقكافةعلىالإمبراطوريةالسلطة

يسحبلمإذاالكنسيةحقوقهمنفريدريكبحرمانأدريان

تلكمنقصيرةمدةبعدتوفيالباباأنغير،ادعاءاته

المواجهة.

الحقيقياسمهوكانألبانزسانقربأدريانولد

بريكسبير.نكولاس

أدرنه.انو:.أدريالوبل

(.شهيرةبرية)معاركالجش:انظر.ص!،ر؟!فىفىأ

ذكرهورد،اللهأنبياءمننبيالسلامعليهإدريس

محمدانبيهمخاطباتعالىقالفقد؟الكريمالقرآنفيمرتين

يرنبياصديقاكانإنهإدرشىالكلابفيواذكر):كل!ن!

واسماعيل):أيضاوقال.65،57:مريمعليا!مكاناورفعناه

85.الأنبياء:!الصابرينمنكلالكفلوذاوإدرش!

شريعةمخالفتهمعنالأرضفيالمفسدينإدريسنهى

معهومنفرحل،جفهموخالفه،أقلهمفأطاعه،وشيثأدم

وطاعتهباللهالإيمانإلىالناسيدعوفيهاوأقاممصر،إلى

عنالمتوافرةوالمعلوماتالمنكر.عنوالنهىبالمعروفوالأمر

إلىيطمأنلاعنهكتبماوأكثر،يسيرةإدريساللهنبى

إلىالعربكتابيضيفهوما.عليهيعولولا،صحته

متأخرةيهوديةمصادرإلىخاصيرحدنوعإنماإدريس

المصنفاتفي،السلامعليه،إدريسويبدوبها.موثوقغير

خطمنأولأنهذكرفقد،والفنونبالعلومملهماالإسلامية

قبلهالإنسانوكانوارتداهاالثيابحاكمنوأول،بالقلم

ون!الطبعرفمنأولكذلكوكانالجلود.يرتدي

.والأيامالسنينوحسابالنجومعلمفي

جبريلعليهنزلمنأولكان،النبوةجهةومن

هذاعلىإليهأوحيتصحيفةثلاثينأنويروى.بالوحي

مننزلبماعلمهلغزارةبإدريسلمسمي:وقيل،المنوال

الإمامكانوإن،بالدرسإليهتوصلعلموهو،الوحي

.الدرسمنإدريساشتقاقأنكرالبيضاوي

-063هـ،08-)8الخولانبىأبوإدريس

الخولاني،العوذي،عمروبنعبداللهبنعائذاللهم(.007

علماءمن.القضاةالفقهاء،وأحدالتاب!ن،أحد.الدمشقي

رأيتما:عنهمكحولقال.وقرائهم،وعبادهم،الشام

وقاضيهم.الشامأهلقاصكان:الزهريوقال.منهأعلم

حنين.يومولد

إدري!.يوسفأنو:.يوس!،إدريس

-0011هـ،065-94)3لشريفا،ريسيالإد

بنعبداللهبنمحمدبنمحمدعبداللهأبوأم(.165

فيبعيدسبقلهجغرافىعالم.عبداللهأبووكنيتهإدريس

أسسعلىللعالمخريطةرسممنأولوهوالحرائطعلم

عاممنذبها.وتوفي،بالأندلسسبتةبمدينةولد.سليمة

ملكالثانيبروجرالإدريسيارتبط،ام138هـ،533

قدروجروكان،وتعظيمهإكرامهفىبالغالذيصقلية

شهرةوترجععافا،51منأكثربالجغرافيانفسهشغل

مؤنسحسينوصفهوقد.ومؤلفاتهخرائطهإلىالإدريسي

عندالجغرافياعلمقمةبأنهالإسلاميالتاريخأستاذ

الإدريسيعمل"إن:أماريميكلىعنهوقال،المسلمين

فيالجغرافيافيالناسألفهماكلبينالصدارةمركزيحتل

والمسلمينالعربعندالعلومانظر:".الوسطىالعصور

)الجغرافيا(.

استكشافاتهمفيخرائطهعلىالأوروبيوناعتمد

منقرصعلىللأرضخريطةالإدريسىعمل.الجغرافية

مؤلفاتأعظممن.روميرطل004يزنالفضة

الذيالآفاقاختراقفيالمشتاقنزهةكتابالإدريسي

هذاويعد،قرونثلاثةمنأكثرأوروبالعلماءمرجعاظل

وصففقد،الجغرافيةالكتابةفيجديذانهجاالكتاب

علىأومعينةمنطقةعلىيقتصرولمواحدكلبأنهالعالم

الجغرافيينمعظمفعلكما،فحسبالإسلاميالعالم

قسموالجغرافيا.التاريخخلطتحاشىبل،المسلمين

عشرةإلىإقليموكلأقاليم!سبعةإلىالعالمالإدريسي

فصار،خريطةلهورسمقسمكلوصفثم،رأسيةأقسام

كونتبعضهاإلىضمتإذاخريطة07الأقساملهذه

حاذقاالإدريسيكان.مستطيلشكلعلىللعالمخريطة



لينيناردلأا604

الإدريسيخرائطإحدى

ومن.الخرائصأورسمالفلكيةالقياسأدواتاستخدامفي

وأالنفسونزهةالأنسروضكتاب،الأخرىمؤلفاته

وهاك.النباتلأشتاتالجامع،والممالكالمسالك

ذكرفىالمشتاقنزهةمثلللإدريسىتنمسبمختصرات

الازهارجنى،والافاقوالمدائنوالجزروالبلدانالأمصار

المقريزيالدينشهاباختصرهماالمعطار،الروضمن

.المشتاقنزهةمن

ويسمى،الك!يتانالغدتانتفرزههورمونالادريئالين

علىالجسماالأدرينالينيساعد)إبينفرين(.الكظرينأيضا

وأالإنسانيغفسبوعندما.المفاجئفالإجهادالتكيف

.الدمفىالأدرينال!تتفرزانالكظريتينالغدتينفإن،يخاف

كفايةأكثرتجعلهالجسمفيتغيراتالهورمونويسبب

فإن،المثاللحمبيلوعلى.الانسحابأوللمواجهة

ضغطويرفع،القلبنبضاتومعدلقوةيزيدالأدرينالين

ممماجلوكوز،إلىالجليكوجينتحولسرعةيزيدكما.الدم

بالطاقة.العضلاتيزود

الكظريةالغددمنالأدريناليناستخراجيمكن

الأطباح!يستخدمكيميائيا.تصنيعهأو،للحيوانات

حيثالحاد،الربولعلاجالتجاريةالأدرينالينمستحضرات

وهي،الهوائيةالشعبفيالعضلاتبإرخاءالدواءيقوم

الرئتين.إلىالمؤديةالكبيرةالهواءكرات

ارتكاساتلعلاجأيضاالأدرينالينالأطباءيستخدم

الذينالمرضىلدىالقلبنبضواستعادة،الحادةالحساسية

القلب.توقفمنيعانون

،أساسدونالشخصيقدمهاقانونيةمطالبةالاد!كاء

بها.يفيأنالشخصعلىمطالبةيكونأنويم!ش

أيأو،الماديةوالخسائرالأملاكتشملأنيمكنوالدعوى

آخر.قانونيحق

منالجزءذلكهوالمناجمقانونفيالادعاءفمثلا

بهدف،المنجمصاحبيأخذهالذيالمشاعالأرض

الادعاءيعدالاختراعبراءةقانولىوفي.المعادناستخراج

تلكإلىفيهويشير،ائطالبيقدمهالذيالطلبمنجزءا

اختراعها.براءةعلىبالحصولأبيطاالتيأخحسيناتا

يجاورها(،بماا!صوات)تأثرالصامتانظر:.الادعئهام

التحويد(.)أح!!امالكريمالقرآن

نفسانيطبيبأم(.379-)0187ألفردأدلر،

بتطويرقامالنفسىالتحليلمدرسةروادمننمساوي

نأيرىفهو.البشريالسلوكبدوافعلتعلقمهمةنظريات

نضالإلاهيماعامبوجهالبشريللنشاطالرئيسيةالقوة

هذهإلىالبدايةفيأدلرأشاروقد.والكمالاشفعةلتحقيق

ولكنه،السلطةإلىالوصولنحودافعابوصفهاأسقوةا

الفكريةمدرستهوسمى.الرفعةنحوالنضالمؤحراسماها

وقتنافيالمدرسةهذهإلىويشار.الفرديالنفسعلم

.الأدلريالنفسبعلمأحيانا،الحاضر،

فيهايعانيبتجربةيمرفردكلأنأدلركتاباتفيجاء

أجلمنيجاهدفردكلبأنأدلرويؤمن،لالدونيةإحساسا

محددةلأهدافوفقاالأحاسيسهذهمثلعلىالتغلب

فيمتفردةطريقةأيضافردلكلأنيذكروهو.ومنتقاة

أدلراستخدموقد.الأهدافتلكلتحقيقمحاولته

الفردأهدافبذلكيقصدوهوالحياةأسلوبمصطلح

كذلكويدعي.الأهدافتلكلتحقيقيتبعهاالتيوالطرق

وأالرابعةسنالفردببلوغراسخايصبحالحياةأسلوببأن

للعالمومفهومهألفردشخصيةبأنويعتقد،الخامسة

حياته.أسلوبيعكسان

تحديدفىالاجتماعيةالقوىأهميةعلىأدلرأكدلقد

تسمىخاصيةومعهولدقدفردكلأنيعتقدفهو،السلوك

الانتسابمنالفردتمكنالتيوهي،الاجتماعيالاهتمام

المصالحفوقالاجتماعيةالمصلحةوتضع.الناسلبقية

الطبنظريةمنجزءاأدلرأفكارأصبحتوقد.الذاتية

وتطبيقاته.النفسي



704السلامعليهآدم

درجةعلىوحصلبالنمسا،فيينامدينةفىأدلرولد

كانوقد.أم598عامفيفييناجامعةمنالماجستير

يصبحأنقبلللأعصابوطبيباالعيونفياختصاصيا

النفسانىالطبيبمعأدلرعملكذلكنفسانيا.طبيبا

عاميمنالفترةفيفرويدسيجموندالمشهورالنمساوي

9191عاميبينماالفترةوفي.ام19وا2091

فيالطفولةتوجيهمستوصفاتأدلرألصس!.أم349و

وأشرفالاباءمعوعمل.المعلمينبتدريبقامكمافيينا

تمريضكيفيةبتعلمالخاصةالمعلميننشاطاتعلى

مأ349عاموفي.الاضطراباتيعانونالذينالأطفال

.نيويوركإلىأدلرانتقل

نيبارزعضوم(.0091-481)4دائكمارادلر،

فيجليلةإسهاماتقدمبشيكاغو.العمارةفنمدرلممة

القاعةوتقفوالتنظير.الصوتوعلم،العمارةفنهندسمة

المكانةعلىشاهدابشيكاغوأم()987للموسيقىالمركزية

.الاستماعقاعاتبتصميملقيامهأدلرتبوأهاالتيالمرموقة

سوليفانلويسجمعشركةكونأم881عاموفي

الاستماعلقاعاتبتصاميمهاعالمئاشركتهمافاشتهرت

.السحابوناطحات

إلىوانتقلبألمانياإيسيناخمنبالقربادلرولد

التجاريةمبانيهأشهرأما.ام485عامفيالمتحدةالولايات

قاعةمبنىفهيسوليفانلويسمعصممهاالتيالمتعددة

-0981)وينرايتومبنىأم(988-)1886شيكاغو

لويس.سانتفيام(198

.هنريلويس،أيضئا:سوليفانانظر

،ساولمنأدلهخدقوأولالبشرأبوالسلامممكليهادم

وذريتههولمجحمرهاالأرضفيخليفةليكوناللهخلقه

عمرانها.علىبعضابعضهمويخلف

أنهملائكتهتعالىاللهأخبرخلق؟ومادمخلقكيف

روحهمنفيهونفخسواهإذاوأمرهمطين،منبشراسيخلق

.عبادةسجودلاتكريمسجود،ساجدينلهيقعواأن

)طينمسنونحمأمنطينمنآدمتعالىاللهسوى

إذا)ي!سلصلصالاالطينذلكصارإذاحتىمتغير(أ!مود

حي.إنسانهوفإذاروحهمنفيهنفخكالفخار،ضرب(

الجنمنكانإبليسإلا،أجمعونكلهمالملائكةلهفسجد

استكبارا.لادميسجدولمربه،فعصى

منبشراخالقإنىللملائكةربكقالواذ):تعالىقال

منفيهونفختسويتهفإذا*"مسنونحمأمنصلصال

إلا-ا!أجمعونكلهمالملائكةفسجد-":ساجدينلهفقعواروحي

.2831الحجر:!الساجدينمعيكونأنأبىإبليس

خلقهالذيالبشرهذأأنالملائكةسبحانهأخبر

عليها.سلطانلهويكون،خليفةالأرضفيسيجعله

لهويكون،لحاجاتهملائمةليجعلهامواردهافىفيتصرف

ربهمالملائكةفسألبعضا.بعضهميخلفنسل،فيها

استفهامسؤالوخضموع،عبوديةبكلوجل،عز

الدماءويسفكفيهايفسدمنفيهاأتجعلقالوا)واستعلام

تعلمون!لاماأعلمإنيقاللكونقدسبحمدكن!شحونحن

.03:البقرة

يعلمونلامابعضللملائكةيبينأنسبحانهاللهوأراد

منوطلبالأشياء،أسماءفعلمه،آدمخلقفيحكمتهمن

تعالى:يقولذلكوفييعرفوا،فلمبها،ينبئوهأنالملائكة

فقالالملائكةعلىعرضهمنمكلهاالأسماءآدموعلم)

لاسبحانكقالواثإ:صادقينكنتمإنهؤلاءبأسماءأنبئوني

آدمياقال-":الحكيمالعليمأنتإنكعلمتناماإلالناعلم

إنيلكمأقلألمقال،بأسمائهمأنبأهمفلما،بأسمائهمأنبئهم

كنتموماتبدونماوأعلموالأرضالسماواتغيبأعلم

.33-13:البقرة!تكتمون

اللهإنالمفسرينبعضيقولآدم؟قبلخلقكانهل

الأرضفيجاعلإني):للملائكةقالعندماتعالى

وشمفكفيهايفسدمنفيهاأتجعل)الملائكةقالت!،خليفة

فعلمت3..:البقرةلك*!ونقدسبحمدكنسبحونحنالدماء

الدماءويسفكالأرضفيسيفسدالإنسانأنالملائكة

الجنإنإذ،الإنسانخلققبلفسادمنسبقممااستقراء

الأرضفىأفسدواقدوكانواالإنسانقبلخلقواقدكانوا

الملائكة.قالتالاستقراءهذاعلىوبناءالدماء،وسفكوا

.03:البقرةالدماء!ويسفكفيهايفسدمنفيهاأتجعل)

وأنالإنسقبلخلقواالجنأنهذامنالمفسرونواستدل

الجن.قبلخلقواالملائكة

الكريم:القرآنفيالقصةوتمضي.الجنةمنآدمخروج

حيثرغدامنهاوكلاالجنةوزوجكأنتاسكنآدمياوقلنا)

فأزلهمايرالظالمينمنفتكوناالشجرةهذهتقرباولاشئتما

بعضكماهبطواوقلنافيهكاناممافأخرجهماعنهاالشيطان

فتلقىأ*حينإلىومتاعمستقرالأرضفيولكمعدولبعض

الرحيم!التوابهوإنهعليهفتابكلماتربهمنآدم

.3-537:البقرة

الشيطانلهمافوسوس.)..:الأعرافسورةوفي

ربكمانهاكماماوقالسوآتهمامنعنهماووريمالهماللبدي

يرصالخالدينمنتكوناأوملكينتكوناأنإلاالشجرةهذهعن

ذاقافلمابغرورفدلاهماثا:الناصحينلمنلكماإنىوقاسمهما

ورقمنعليهمايخصفانوطفقاسوآتهمالهمابدتالشجرة

لكماوأقلالشجرةتلكماعنأنهكماألمربهماوناداهماالجنة
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لموإنأنفسناظلمناربناقالارز"ل!مبينعدولكماالشيطانإن

اهبطواقالرز!الخاسرينمنلنكوننوترحمنالناتغفر

إلىومتاعمستقرالأرضفيولكمعدولبعضبعضكم

.0242:الأعرافا!حين

استخدموقدالمتكرر.الخفيالصوتهيوالوسعوسة

منعنهماسترماوزوجتهلادمليظهرمكرهالشيطان

عننهاهماسبحانهاللهأن-كاذبا-وأخبرهماعوراتهما،

الخالدينمنيكوناأو،م!صينيكونالئلاالشجرةمنالأكل

عنفأنزلهمابغرور!:فدلاهما)ومعنى.يموتونلاالذين

القسم،منبهغرهمابماالمعصيةرتبةإلىالطاعةرتبة

وطفقا).أسف!!إلىأعلىمنالشيءإرسال:فالتدلية

أخرىفوقورقةالجنةورقمنيلزقانشرعالخصفان!:

لسترها.عوراتهماعلى

لامنه،نسياناالسلامعليهآدممعصيةكانتلقد

آدمإلىعهدناولقد):تعالىقال.اللهأمرمخالفةفيتعمدا

ربه،واستغفر.151؟طهعزما!لهنجدولمفنسيقبلمن

فتابرقياجدباهنم):سبحانهقالكما،واجتباهعليهفتاب

.221:طه!وهدىعلله

قابيلأنجباالجنةمنوحواءآدمخرجأنبعد.آدمذرية

توأمةيتزوجالتوأموكانتوائمتلدحواءوكانت،وهابيل

كانتتوأمتهإنإذ،أخيهبتوأمةيرضلماقابيللكنأخيه

قربانا،منهماواحدكلوقدم،لنفسهوأرادهامنهاأجم!!

قابيلفسخط،قابيلقربانيتقبلولمهابيلقربانفتقبل

غرابالهاللهفبعث.سوءتهيواريأندونوتركه،أخاهوقتل

أحدهماوقتلغراباناقتتل.أخيهسوءةيواريكيفيعلمه

تعلموهنا.المقتوأ!الغرابووارىبمنقارهحفرةفنقرالاخر،

أولفهذه،بالترابووارأهلأخيهقبراوحفرالدرسقابيل

.الأرضعلىارتكبتقتلجريمة

وهم،،الأسكتلنديينالإخوةمنلأربعةعائلةاسماادم

جميعاتدربواالذين،ووليم،وجون،وجيمس،روبرت

آدمروبرتبدأفقد،معماريينمهندسينليصبحوا

(أم721297)8

فيآدمأسلوباممتعمال

الداخليةالزخارففن

وقد،الإنجليزيوالتصميم

لصيقةبصورةمعهعمل

0173)آدمجيمسأخوه

أم(.497-

كثيراادمروبرتأدخل

بفنالمتعلقةالابتكاراتمن

ادمروبرتفيصعائداكانالذيالعمارة

البالاديوأسلوبأبدلإذ،الميلاديعشرالثامنالقرن

وتنوعا.إشراقاأكثرالكلاسيكيالتصميممنبأسلوب

الداخليةوالأجزاءالمبانيمنكثيرولايزال.العمارةانظر:

ويمكنتمامامصونةأدمأسرةمنالإخوةلتصميمهاقامالتي

.اليوممشاهدتها

عمالهمأ

العمارةفنادمأسلوبلايشم!!.آدمأسلوب

التطبيقية،الفنونأيضايشملبل،فحمسبوالتصميم

-ا758مابينالفترةففيوالسجاد.الأثاثكتصميم

فىالسائدبالأسلوبعملهفيآدمروبرتتقيدأم176

بعضبزخارفالخاصةأساليبهفيولمجضئؤلك،عصره

أعطىأنهغير.سريفىالمظللةكالأرمنياتالمنازل

يناسبوالحركةللفراغجديداانطباعاللحجراتتصاميمه

فيآدماستخدموقدالبروز،الضئيلاصقشاداتزخارفه

وجهعلىأم761عامبعدانبثقأسذياالجديدأسلوبه

التصميمفيالمفردةالألوأنمنواسعامجالا،التقريب

القدماء.والإغريقالرومانتصاميممنأساسااششقهالذي

واسعنطاقعلىمعروفاآدمأسلوبأصبحماوسرعان

علقام768عاموفي.البريطانيةوالأريافالمدنك!!في

منالإخوةأعمالعلىواياتجيمسالمعماريالمهندس

يرونالإخوةولكن.العامالذوقأفسدواقدبأنهمآدمأسرة

وجيمسروبرتالمعماريةالهندسةفىأعمالكتابهماأن

ثورةفجرم(9771-2والمجلد،م7731-أ)المجلدآدم

الإنجليزية.أ!مارةافنفى

الإحوةصممهكماالعمارةاصفنتجسيذديربيشاير،!ىكدلستونقاعة

أوائلاليئمي.سكارسديلاصلوردآدمروبرتالمزلصمم.آدم

.الميلاديعشرالثاسالقردمىالستينيات
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وهىبلدن02بورتمانلميدادآدمروبرتصممهاداخليةواجهة

الرائعة.الجداريةللزخارفاستعمالهتوضح

فيآدملروبرتالجديدالأسلوبظهر.الريفيةالمنازل

زخارفهفيوذلك،أم761عامحواليفيالأمربداية

باركأوسترلىمعسكنوهما،الريفمنازلمنلمنزلين

فيعملهأثروقدديربيشاير.فيكدلستونوقاعة،بلندن

بصناعةالمشتغلينمنالمعاصرينعلىالموقعينهذين

ويحتويلينيل.جونالخصوصوجهعلىومنهم،الأثاث

02حواليعملهفيادمأمشغرقالذيأوسترلىمسكن

فيآدمأسلوببتطورالخاصةالمراحللكلأمثلةعلىعاما،

لتجديدآدمروبرتمشروعاتأبرزأنغير.العمارةفن

قامالذيالعملفيتتمثلالريفيةبالمنازلالمتعلقةالزخارف

.بلندنسيونمنزلفيام762عامبعدبه

للعمارةادمروبرتقدمهماأهم!ط.المدنمنازل

بيركليوميدانلانزدونمنزلوتشمل،بلندنالجورجية

(أم)02772شارعفيجيمسوميدانام()762

معهدأصئالانالذيام()02775بورتمانوميدان

.للفنونكورتولد

قامالتيالمبانيهذهمثلمشاهدةيمكن.العامةالمبالي

فيوخاصة،المناطقمنكثيرفيادمروبرتبتصميمها

الأميراليةلمشارلأعمالهالجيدةالأمثلةوتشمل.وأدنبرةلندن

باثفيبلتينيوجسرأم(،76)0بلندنالبيضاءالقاعةفى

الجنوبيللجزءينالداخلىالطلاءتشملكماام(.077)

إلىبالإضافةأم(،197)بلندنفيتزروريلميدانوالشرقي

ام(.)774بأدنبرةالسجلدار

هوبانجازهآدمالإخوةقامعملمشروعأعظموكان

جسرطولعلىالمنازلمنصفايشكلالذيالأدلفيبناء

.ام768عامفيبدأوهالذيالتايمز

حياتهم

فايف،باقليمكيركالديفىآدمأسرةمنالإخوةولد

وقتفيعملواثم،أدنبرةبجامعةتعليمهمنهمكلوتلقى

أسكتلنديمعماريمهندسوهوادموليمأبيهممعلاحق

1754مابينالفترةوفي.المجالهذافىالقياديينومن

منالرئيسيةالأقطارفيمتنقلاروبرتسافرام758و

ومعهعادوقد.للعمارةالقديمالفنيدرسأخذحيثأوروبا،

ذلكبعدآدمأسسثمإنجلترا،إلىالإيطاليينالمصممينبعض

الأولكانالذيالمكتبوهو،المعماريينللمهندسينمكتبا

الوا!سع.النطاقعلىالمعماريللتصميمنوعهمن

المهندسينمنواحداروبرتعينأم762عاموفي

عندماوظيفتهتركولكنه،الثالثجورجللملكالمعماريين

.أم768عامفىالبرلمانفيعضوااختيارهتم

الاجتماعي.الفصلانظر:.الاجتماعيالإدماج

.انحدراتإدمانانظر:.الإدمار

فيالتحكمعنالشخصعجزالمخدراتإدطن

بهذهالمصمابالشخصويعرف،معينمخدراممتعمال

الخدراتاستعمالويصبحللمخدر.مدمنبأنهالحالة

الرغبةلأنوذلك،عادةمجردمنأكثرللمدمنينبالنسبة

بمعنى،الجسمانيايرعتمادعلىتنطويالخدر،فيالملحة

إصابتهدرجةإلىالخدر،علىيصئمعتمداالجسمأن

إلىوبالإضافة.تناولهعنتوقفإذاالخدرانقطاعبحالة

نأبمعنىالخدر،تحملبحالةالمدمنونيصابذلك،

منوقتفيللشخصكافيةكانتالتيالجرعات

هذاعنوينتج.لاحقوقتفىكافيةغيرتصبح،الأوقات

التأثيردرجةعلىللحصولأكبرلجرعاتالمدمناحتياج

نفسها.

إدمانأسباببعضبشأنالتفاصيلمنللمزيد

العقاقير.استعمالسوء:مقالةانظر،الخدرات

مجموعاتثلاثعنينئالإدمان.الإدمانيةالعقاقير

والمورفين،،الهيروينمثل،الخدرات-أ:هىالخدراتمن
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النوموحبوب،الباربتيورأتعلىوتشتملا!لسكنات2-

.الكحول-3،والمهدئات

.والكحولالمسكناتمنتأثيرهافيأسرعالخدرات

لمدةيوميا،الهيروينجرعاتمنعددامثلاشناولفالذي

هذامنبالرغمولكنالخدر.لهذايصئمدمنا،أسبوعين

ينئكلنهماماأنإلاوالكحول،للمسكناتالبطيءالتأثير

آلامإلىالخدرعنالانقطاعويؤدي.قويايكون،إدمانمن

والعين،،الأنفوسيلانوالحمى،والقشعريرة،العضلات

فيتشبهأعراضوهي،العامالجسموضعف،المعدةوآلام

المسكناتعنالانقطاعأماالحاد.الزكامأعراضمجملها

وقد،وتشنجات،مرتفعةحمىإليفيؤدي،والكحول

الارتعاشي()الهديانالغوليالبطاحبيعرفماتسبب

ويسمعويرىبالارتعاش!،،الشخصفيهايصابحالةوهو

عنالمفاجئالانقطاعيؤديوقد.الواقعفيتحدثلاأشياء

.الموتإلىوالمسكنات،الكحول

بينفاصلحدوضعيصعب،الأحيانمعظموفي

بسببتناولهايتمالتيوالخدراتالإدمانيةالخدرات

الخدراتمثلمثلهاالإدمانيةغيرالخدراتفبعض.العادة

يصئمعها،ملحةنفسيةرغبةعنهاتتولد،الإدمانية

الحالهوكماتماماالصعوبةغايةفيأمراالخدرعنالتخلي

العديدتؤدي،ذلكإلىوبالإضافة.الجسمانيالاعتمادفي

فىالمنتظمينلدىالتحملإلى،الإدمانيةغيرالخدراتمن

،عادةالخبراءيستخدمالأسبابهذهولمثلاستعمالها.

.الإدمانمصطلحعنبدلآاغدرتبعيةمصطلع

طويلا،وقتاالمدمنينمعظميقضي.الإدمانتأثيرات

صحتهم،إهمالإلىذلكبهمويؤديالخدر،تأثيرتحت

صعوبةيجدونوهكذا.وأصدقائهموعائلاتهم،وأعمالهم

العائلية،مسؤولياتهمتحملأو،أعمالهمعلىالحفاظفي

علىوالحفاظالغذاء،مناحتياجاتهمتناولفيويفشلون

بسوءمصابينيجعلهمالذيالأمر،الشخصيةنظهافتهم

عبرالخدراتيتناولونالذين،المدمخونويصاب.التغذية

والكزاز،الكبد،التهابمثلالأمراضمنبالعديدالوريد،

المعقمة.غيرالإبريسبب(المناعةنقص)مرضوالإيدز

هو،المدمنينمعظمحياةفيالأساسيوالهاجس

تحظرالقوانينلأنونظراالخدر.منالمزيدعلىالح!هحول

يحاولونالمدمنينفإن،طبيترخيصدون،الخدراتتداول

ويؤدي.عاليةوبأمععار،قانونيةغيرلطرقعليها،الحصول

بعضإلىالجنوحإلىالأحيانمنكثيرفىذلكبهم

اللازمة،المواردلتوفيروالدعارة،السرقةجرائممثل،الجرائم

.الخدراتمناحتياجاتهملتأمين

امعتعمالعنيقلعأنالمدمنيستطيع.الإدمانعكلاج

الإقلاعهذامثل.تدريجيااليوميةالجرعةبتقليلالمحدر،

يظلالمدمنولكنالخدر.انقطاعوطأةمنيخفف،التدريحي

النهائيالإقلاعلعدشهورأو،أسابيعلعدةالمزاجوحادقلقا،

شهورلعدةالخدر،فيالشخصرغبةتمتدوقدالخدر.عن

إلىوربماالخدر،إلىالأشخاصبعضويعود.سشواتوربما

فيفشلهمهوذلك،وسبب.النهائيالانقطاعبعدالإدمان

الخدرات.تناولإلىقادتهمالتيللمشكلاتالحلولإيجاد

الجماعيالعلاجأن،للإدمانالمعالجينبعضويعتقد

وذلك،حدةعلىمدمنكلعلىبالفائدةيعود،للمدمنين

فرصةلهتتيح،المدمنينمنبغيرهالمدمنمواجهةلأن

مثلوتنطوي.الاجتماعيةومسؤولياتهنفسهعلىالتعرف

سوءلمش!!لات،صريحةمناقشاتعلى،المواجهاتهذه

نجحتوقد.إليهالمؤديةوالدوافع،الخدراتامشعمال

العلاجية.الوسيلةهذهتبنتالتىالمجموعاتإحدى

للعلاجبالخضوعالمدمنين،أخرىمجموعاتوتطالب

بعضحظيوقد.صارمةإداريةإجراءاتتحت،الجماعي

المنتقدينبعضولكنشديد،باهتمامالمجموعاتهذه

بنجاحعولجواالذينالمدمنينأعدادأنحقيقةإلىيشيرون

نأإلىأيضاهؤلاءويشيرجدا.البراممليلهذهطريقعن

إلىالواقعفييعود،المجموعاتهذهمنالعديدنجاح

لهذهالقويةالقياداتلبعضالشخصيةالمقدرات

.المجموعات

حالاتبعضلعلاج،الخدراتيستخدمونالأطباء

يسمىمخدرا،يعطون،الهيروينفمدمنو.الإدمان

ولكنه،الجسمانيالاعتمادإلىالميثادونويؤدي.الميثادون

علىاستعمالهيؤثرولا،الهيروينإلىالجسمحاجةيشبع

وتؤديعقار.،ا!ليثادونالظر:.العاديةالمستعملحياة

إلىانحدراتمفاداتباسمتعرف،أخرىمخدرات

فيالتسببمنوتمنعه،للهيروينالممتعةالتأثيراتوقف

مضادباسميعرفمخدرويستخدمالاعتماد.منالمزيد

تناوله،يؤديحيثالكحوليةعلاص!فىايرستهعمالسوء

كحولي.مشروبأيتناولعقب،بالمرضالشعورإلى

،الدولمعظمقوابنتحظر.الخدراتإدمانمنالوقاية

والمسكنات،الخدراتبقيةأما.وبئالهيروينحيازة

مثل.طبيبترخيصإلاعليهاالحصوليمكنفلا،الإدمانية

تمإذا،الخدراتبعضإدمانمنالحدشأنهامن،القوانينهذه

إدمانتقليلأيضا،شسأنهاومن.وحزم،بعدالةتطيقها

القوانينأما.عامةبصفةامشعمالها،وسوء،الخدرات

السجنبفتراتوتعاقب،الغراماتتفرضالتي،الصارمة

سوءأو،الخدراتإدمانوقففيتفلحفلم،الطويلة

.أخرىعلاجيةوسائلفىالتفكيرمنبدفلاولذاأ!ا،امشعما

لهاالتابعةوالقائمةالعقاقير،استعمالسوءأيضا:انظر

الصلة.ذاتالمقالاتفي
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أحذتليفادا.ممييرافيوليمصسلجبلآدمزأنسلتصويرمنصورة

حمالعظمةتظههروفيها.أم!44عامبكاليفورسامانزانارمنالصورة

الطبيعة.

الإنسانجسموالتعر(بم)الجددالثديياتانظر:الأدهة.

("ونموهالشعر)تركيبالشعرالحدد(؟)تركيبالجلد)الجدد(بم

(.الورقةبوساطةالغذاءصخ)طريقةالورقة

ضوئيمصور.م(4891-2091)أفادص،

كما،المثيرةالضوئيةبصورهاشتهر،أمريكي)فوتوغرافى(

الجبالتشملطبيعيةلمناظرالحجمكبيرةصوراالتقطأنه

علىبالمحافظةآدمزأهتمامأدىوقدوالأنهار.والغابات

صيانةحركةفينشطاعضواليصبحالمقفرةالبريةالمناطق

الطيعية.الموارد

وهو،النقىالضوئىللتصويرقياديامسانداآدمزكان

الصوروهذهوتركيز،بتفصيلالضوئيةالصوريبرزأسلوب

معكونكذلكونقيا.مباشراتصويراالموضوعاتتصور

الأسلوبهذاترويجعلىعملتمجموعةآخرينمصورين

.أم329عامفيذلكوكان،الضوئيالتصويرفي

التصويرقسمتأسيعرعلىأم049عامفيآدمزساعد

عاموفي.نيويوركمدينةفىالحديثالفنبمتحفالضوئي

كاليفورنيابمدرسةالضوئيللتصويرشعبةأسس!أم469

حاليا(،للفنونفرانسيسكوسان)معهدالجميلةللفنون

الولاياتفيبكليةتؤسسنوعهامنشمعبةأولفكانت

عدةآدمزألففقدذلكإلىبالإضافة،الأمريكيةالمتحدة

فرانسيسكو.سانفيولد.كتب

اتفاقيةأون!-آدمزمعاهدةمعاهدإ.أوس!،+ادمر

المعاهدةهذهعلىيطلقوأسبانيا.المتحدةالولاياتبين

تماتيالمعاهدةهذهوأعطت،القارةوراءمامعاهدةأيضا

حالياالمسماةالمنطقة،أم981عامفيالتوقئكليها

أيضاالمتحدةالولاياتونالت.المتحدةللولاياتفلوريدا

ومسيسيبيألاباماولايتيمنجزءايكونأرضياشريطا

الحاليتين.

للولاياتالغربيةالجهةمنرسمياحداالمعاهدةأقرت

خلئعلىسابيننهرمنبعمنالحديبتدئحيث،المتحدة

عرضخطحتىأمخربىأالشمالنحووينساب،المكسيك

المحيطحتىغرباالعرضيالخطهذايمتدثمشمالأ.542

أسبانيامطالبعلىالمتحدةالولاياتوافقتوقد.الهاد!ئى

فىالواردالحدوغربجنوبالأراضيإعطائهافيالمتمثلة

الولاياتمطالبعلىأسبانياوافقتفقدوبالمثل.المعاهدة

فيإليهالمشارالحدوشرقشممالبالأراضيالمتعلقةالمتحدة

بمقتضى،المتحدةالولاياتوافقتكذلك.المعاهدة

دعاوىعندولارملايينخمسةدفععلى،المعاهدة

أسبانيا.ضدالأمريكيينالموأطنين

ولويسآدمزكوينسجونأمريكاخارجيةوزيرقام

الولاياتلدىالأسبانيةالحكومةمندوبأونسدي

الحكومتانوافقتوقد،المعاهدةعلىبالتوقيعالمتحدة

.أم821عامفىالمعاهدةعلىرسميا

سياسيقائد.م(6281-7351)دجونادمر،

أولفكان،واشنطنجورجرئاسةتحتعمل،أمريكي

الثانيالرئيسليصبحمحلهحلثم.أمريكيلرئيسنائب

الحديثالامري!!الشعبآدمزقادأم(.108-)7917

.الخطرةمشكلاتهاعبر،رئامشهخلالالتكوين

برينتريفىادمزولد.حياتهمنالمبكرةالفترة

،أم735أكتوبر03فيبماساشوسيتسحاليا()كوينسى

عملأنوبعد.ام755عامفيهارفاردكليةفيوتخرج

فيوورسسترفيالقانونبدراسةقام،وجيزةلمدةبالتدريس

عامبرينتريفيالمحاماةمهنةممارسةبدأثم،ماساشوسيتس

بوسطن.إلىتحركسنواتعشرانقضاءوبعدام،758

قياديادوراآدمزأدى.للمستعمراتالسياسىالقائد

أمريكا،فيالبريطانيةالاستعماريةالسياساتمعارضةفي

منواحداأم771عامفيبوسطنلممكانانتخبهأنفكان

كذلك،المستعمراتلشؤونالتشريعيةالهيئةفيممثليهم

فىماساشموسيتحريمثلوننوابأربعةمنواحداآدمزكان

عامفيفيلادلفيافيانعقدالذيالقاريالكونجرس

.أم774

فيالثانيالقاريالكونجرسفيهانعقدالذيالزمنوفي

المستعمراتسكانبيناندلعقدالقتالكان،ام775عام

ثانية،جهةمنالبريطانيينوالجنودجهةمنالأمريكيين

علىآدمزألحفقدلذا،تفجرتقدالأمريكيةالثورةوكانت

.المستعمراتاستقلالبوجوببشدةالكونجرس
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آدمزجون

للمجلسرئيساأم776عاممنابتداءآدمزعمل

الكونجرسواختاره.الحربيةوالمعداتللحربالقاري

لإعلانالإعدادإليهاعهدالتىاللجنةفيعفهحواليكون

توماسبحثآدمزقامثمومن.المستعمراتاممتقلال

المناقشةفيعنهادافعكما،الوثيقةليضئمسودةجيفرسون

اتخذأم776يوليوشهرالرابمنوفى.ذلكتلتالتي

.الاستقلالدإعلانقرارهالكونجرس

عامفيهوأخداإلىآدمزاتجه.رئيسإلىدبلوماسيمن

الحرليأطجهدوالتجاريالسياسيالدعملتعزيزأم078

نأاستطاعالشاقالعملمنعامينوبعد،الأمريكي

لمسيادة،ذاتدولةالمتحدةبالولاياتالاعترافعلىيحصل

.الجديدةللدولةقرضعلىوحصل

جايجونإلىآدمزانضمأم782عامخريفوفي

بريطانيابممثليللالتقاءباريسفيفرانكلينوبنجامين

علىالتوقيعتمثم،سلاممعاهدةإعدادعلىللعملوفرنسا

وقعتثمأم،782عامنوفمبرمن03فيتمهيديةمعاهدة

عام!مبتمبرمنالثالثفىالثانيةللمرةالمعاهدةتلك

نهائية.معاهدةلتصبحأم783

أولليكونآدمزال!ضنجرسرشحام785عاموفي

المتحدةللولاياتعادثمبريطانيا،لدى)سفير(وزير

وكان،للرئيسنائباليختار،أم788عامفيالأمريكية

فينفسهللمنصبانتخابهأعيدثمأم،978عامفيذلك

.ام297عام

الظهورفيبدأتللرئيص!نافالادمزالثانيةالمدةوخلال

هاملتونوألكسندرأدمزقادحيث،رئيسيتانجماعتان

أتحاديةحكومةقيامتؤيدجماعةوهي،الاتحاديينجماعة

الجمهوريينجيفرلمسونتوماسقادحينفى،قوية

.الولاياتأجلمننضالهمفيالديمقراطيين

بينما،للرئاسةادمزالاتحاديونرشحأم697عاموفي

لكلوكان،جيفرسونالديمقراطيون-الجمهوريونرشح

يدليأنالوقتذلكفيالانتخابيالمجيمفيناخب

المرتبةفييأتىفالذي،للرئاسةالمرشحينمنلاثنينبصوته

آدمزتفوقأنالنتيجةوكانت.للرئيسنائبايصبحالثانية

نطرهعلىالمقترعينأصواتمنأصواتثلاثةبفارق

المتنافسينهذينأحدأصبحذلكعلىوبناء.جيفرسون

للرئيس.نائباأصئالثانيحينفىرئيسا،السياسيين

خلالآدمزواجهت(.1081-71)79آدمزإدارة

الفرنسيةالثورةقيامنتيجةكثيرةمشاكلرئامشهفترة

فرنسادخلتأنبعدخاصةأم(997-)9178

تقلدالذيالوقتوفي.ام397عامحربفيوبريطانيا

الفرنسيةالحربيةاسمفنأخذتتقريبا،منصبهآدمزفيه

الولاياتفأجابت،الأمريكيةالتجاريةالسفنتهاجم

البحر.إلىجديدةحربيةسفنبضعبإنزالالمتحدة

الأوروبيةالشؤونفيالمتحدةالولاياتتورطتكذلك

الثورةأنيعتقدجيفرسونكانإذ،فلسفيةلأسسباب

الثوريةالحربشأنذلكفيشأنها،شعبيةثورةالفرنسية

نأغير،الفرنسيينيساندأنحزبهأرادلذلكأمريكا،فى

ضدبالحربمطالبتهفيالاتحاديينمنحضيراقادهاملتون

الولاياتيثقيأنعلىمصمماآدمزظلبينمافرنسا،

الحياد.ع!المتحدة

إلىالوزراءمنعدداام797عامفىآدمزأرسل

المساعدينمنثلاثةأنإلا،اتفاقيةإبرامعلىللعملفرنسا

بتقديمهمالأمريكيينللوزراءأساءواالفرنسيةبالحكومة

عنيكشفولم.برشوةالمطالبةبينهامن،شائنةعروضا

الرموزإلاعليهميطلقلمالذين،المساعدينهؤلاءهوية

باسمتعرفالفضيحةوأصبحتزد،ووايوإكس

زد.وايإكسفضيحة

منعارمةثورةزدوايإكسفضيحةأحدثتلقد

لايزالكانأدمزولكن،المتحدةالولاياتفىالغضب

يرسلأنبهحدامما،السلامعلىيحافظأنعلىمصمما

توصلتحيثفرنسا،إلىأم997عامفيثانيةلجنة

.المرةهذهفىسلميةتسويةإلىوفرنساالمتحدةالولايات

قدآدمزانتهجهالذيالحياديالموقفأنمنالرغموعلى

يمثلالحربتجنببأنمؤمناظلفقد،حزبهمساندةأفقده

رئيسا.بوصفهإنجازاتهأعظم

لفرنسا،معارضتهمبسببلاذعانقداالاتحاديونواجه

وفي.الأمريكيةالثورةخلالللأمريكيينحليفةكانتالتي
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من!مثلالحدإلىترميقوانينالاتحاديونأجازام897عام

يخولانالاجانبقوانينمناثنانومنهاالنقد،ذلك

أماأمر.بمجردسجنهمأوالأجانبإبعادسلطةللرئيس

إلىيوجهالذيالنقدمنجعلفقدالتحريضقانون

آدمزيلجأولمهذا.جريمةالكونجرسأوالرئيسأوالحكومة

منجماعةأنإلاقط،الأجانبقوانينتطبيقإلى

قانونلخالفتهماعتقلواقدجيفرسونآزرواالذينالصحفيين

منعاصفةالقوانينهذهأحدثتوقد.التحريض

.الاستنكار

مرشحاحصلام008عامانتخاباتوفي

علىبوروارونجيفرسونتوماسالديمقراطيينالجمهوريين

56علىادمزحصلبينما،الناخبينأصواتمنصوتا73

رئيسا.جيفرسونالنوابمجلساختارفقدلذاصوتا،

منانتقلتقدالحكومةكانتأم008عامأواخرفي

إلىادمزالديمقراطيالمرشحفانتقلواششطن،إلىفيلادلفيا

قبلوذلك،اكتمالهقبلالجديدةالأبيفبالعاصمةالبيت

فيبالتعييناتيقوموكان،إدارتهانتهاءمنقليلةأشهر

ويعد.الرئاسةفيأيامهاخرحتىلإدارتهالحكوميةالمناصب

بالولاياتالعلياللمحكمةرئيسامارشاللجونتعيينه

مارشمالارتقىفقد.التعييناتهذهأهمالأمريكيةالمتحدة

فرعإلىكثيرابهايؤبهلاضعيفةهيئةمنالعليابالمحكمة

.والنشاطبالنديةشميزللحكومةثالث

مغادرتهبعدلكوينسيآدمزرجع.الأخيرةالسنوات

والفلسفةالتاريخلدرالمسةنفسهكرسحيث،الأبيضالبيت

،أم826يوليوشهرمنالرابعفىهناكوتوفى.والدين

.جيفرسونتوماسأيضاتوفينفسهاليوموفي

)الاكتشاف(.نبتونانظر:.سىدجونادص،

ام(.848-)1767كوينسيجونادمز،

-)1825الأمريكيةالمتحدةللولاياتالسادسالرئيس

الولاياترؤساءثانيادمز،جونأبوهوكانام(.982

الإدارةبأعباءقيامهأثناءكوينسيجونأوصىوقد.المتحدة

إقناعفيفشلولكنه،طموحتشريعيبرنامجبصمياغة

بمساندته.الكونجرس

أربعةأحد-ديمقراطيجمهوريوهو-آدمزكان

ما482لعامالأمريكيةالرئاسةانتخاباتفيمرشحين

أصواتمنأغلبيةمنهمأيفيهايحرزلمالتيوهي

،النوابمجلسفيالفائزتحديدتمفقدلذا.الناخبين

ثمام،825عامفبرايرفيرئيساادمزالمجلسفانتخب

انتخاباتفىجاكسونأندرومنكبيرةهزيمةادمزتلقى

لاحقوقتفيانتخبأنهغيرأم،828لعامالرئاسة

-1831مابينالفترةخلاليعملوظل،النوابلمجلس

بولايةحاليا()كوينسيببرينتري،ولدوقد.ام848

ماساشوسيتس.

قامتأمريكيةامرأةام(.359-0861)دجيناد!مر،

ألينمعأسست.اجتماعيةوإصلاحاتخيريةبأعمال

أنهاكما.ام988عامفيبشيكاغوهلداراستارجيتس

لعامللسلامنوبلجائزةفىبتلرموراينيكولاسشاركت

بزيارةقامتأم888و1883عاميوبين.أم319

للعملمركزاتمثلالتيتوينبيقاعةواستهوتهاأوروبا،

للولاياتعودتهابعدفأسعست،لندنفىالاجتماعي

مناجتماعيامركزاالمتحدة

يسميه،ديمقراطيةأكثرنوع

فيالمهاجرونأحيانا

وقدالجوار.مركزشيكاغو

منتشكيلةفيهضمنت

دورمنابتداءالمشروعات

للأطفالالنهاريةالحضانة

الجامعيةالدوراتإلى

ا!مزجينوعنصرجنسلكلمفتوحة

.الناسمن

المشروعاتأوالمجردةبالصداقةمقتنعةادمزتكنلم

بضرورةقوياإيماناتؤمنكانتبلبإنشائها،قامتالتى

المستخدمينوأهمية،والجريمةالفقرأسبابعنالبحث

الاجتماعىالعملإلىبالإضافة،المدربينالاجتماعيين

كونتفقدلذا.اللإصلاحاتتحقيقأجلمنللضغط

الهيئاتعلىللضغطمدنيةمجموعاتالمعهودةبخبرتها

التيالإصلاحاتضمنومن.المسؤولينوكبارالتشريعية

لجهودها،كثيراتعزىوالتيالمتحدةالولاياتفىتمت

اليومفىعملساعاتثمانيحددالذيالأولالقانون

الدولةتصدرهقانونأولكذلك،العاملاتللنساء

السكنيالإصلاحإلىبالإضافة.الأطفالبتشغيليختص

.للأحداثمحكمةوأول

تشكيلةعنالمحاضراتمنكثيراوألقتادمزكتبت

تشغيلعلىاشتملت،الاجتماعيةالمشاكلمنواسعة

وكذلك،البطالةوتخفيفالعامةوالصحةالأطفال

أولأصبحتام109عاموفي.الاجتماعىالضمان

وإصلاحالخيريةللأعمالالوطنىالمؤتمرترأستامرأة

للرعايةالوطنيالمؤتمرالانأصبحالذيالأحداث

بحقتطالبالتيالمعركةقادتأنهاكما.الاجتماعية

داعيةكانتفقدذلكوفوق،التصويتفىالنعساء

النساءلرابطةرشسةأيضاوعملت،للسلممتحمسة



هربرتجرانتليالسيرآدمز،414

عاممنالفترةأثناءوذأسك،والحريةللسلامالعالمية

.أم929عاموحتىأم!15

منها:التيكتبهافىج!تادمزاهتماماتتنوعانعكس

روحأم(بم09)2الاجتماعيةوالأخلاقالديمقراطية

فيعاماعشرونأم(بم09)9المدينةوشوارعالشباب

ام(،)159يرهايفيالنساءأم(بم19)0هلدار

وقتوالخيرالسلمام(،19)5الس!لاممفاهيمأحدث

(.مأ!22)الحرب

فيللسلمومحبينعاديينأبوينمنادمزولدت

تمروكفورد،كليةفيوتخرجت،ألينويبولايةسيدارفيل

اضطرتولكنهافيلادلفيا،فيطبيةدراساتتتلقىبدأت

تشهدأنلهاوتسنىصحتها.تدهوربسببدراستهالترك

التنفيذ.موضجعتوضعوهيإصلاحاتهامنكثيراحياتهاأثناء

-أ)898هربرتجرانتليالسيرآدمز،

أصئأولالغربيةالهندجزرمندولةرج!!ام(.719

جزراتحادلوزراءأصئرئيساثم،لباربادوسوزراءرئيس

المؤتمروحزبالعملحزبائتلاثترأس.الغربيةالهند

.أم549عامفيالحكمإلىالائتلافوقاد

إصلاحاتإدخالمنتمكنالوزراءرئاسةتوليهوأثناء

على،ديمقراطينظامإلىالحكمنظامتطويرمنهاعديدة

أيضاواستطاعالواحد.للشخصالواحدالصوتأساس

مشروعمثلمشاريعبتنفيذالباربادوسىالاقتصادتوسبع

.بريدجتاونميناءفيالعميقالمائيالمرفا

عاموفى.أم579عامفىفارسرتبةإلىآدمزرقي

رئيسآدمزوأصبحالغربيةالهندجزراتحادتأسسأم589

يتخلىأنعليهكانالمنصبهذاولتوليالاتحاديمما.الوزراء

.باربادوسوزراءرئيسمنصبعن

مايكلسانتفيآدمزهربرتجرانتلىالسيرولد

بباربادوسهاريسونكليةفيتعليمهوتلقىبباربادوس،

قبلوالقانونالكلاسيكياتدرسحيثأكسفوردوجامعة

.المحاماةيمتهنأن

منتعدأمريكيةممثلة(.5391)1872مودآدمر،

وحظيننجاحا،حققناللاتيالموهوباتالممثلاتأكثر

منشمهرتهاحققت.الأمريكياحسرحعلىالجمهوربحب

الوزير،بيتربان:مسرحياتفيالرئيسيةأدوارهاخلال

لايجلون.بموجوليتروميوبمامرأةكلماتعرفهالصغير،

يوتابولايةليكسو!تمدينةفىآدمزمودولدت

واسمها،ممثلينوالدينمنالأمريكيةالمتحدةبالولايات

المعسرحعلىمرةلأولظهرت.كيسكادنمودالحقيقي

بعنواندورامثلتحيثأشهر،تسعةعمرهاكانعندما

عادتولكنهاام،189عامفىتقاعدتثهالمفقود،الطفل

الثانيةوالليلةالبندقيةتاجرفيلاحة!وقتفيالمسرحإدى

المسرحية.للفنونمدرلمسةصارتأم137عاموفي.عشرة

وتقع،الغربىالكنديالإقليمألبرتا،عاصمةإدمولتو!

حدودشممالكم523حواليبعدعلىألبرتاوسطفي

كنداأقاليمأغنىقلبوفيوكندا،المتحدةأ!لاياتا

يبلغبينما،نسمة661)741لمسكانهاعدديبلغ.الزراعية

تعد.نسمة249983الحضريةمنطقتهاسكانعدد

شمالمنالمشحونةللبضائعتوزئرئيسيةنقطةإدمونتون

كذلكوالمدينة،المتحدةأ!لاياتواوألاسكاكنداغربي

لألبرتاالنفطيةوالصناعات،النفطلت!صيررئيسىمركز

وتوزيعها.

نهرويجري2،كم107مساحةعلىتمتد.المدينة

كم،61لمسافةإدمونتونمخترقاالشماليةساسكاتشوان

الراحةوسائلوبناياتالحدائقالنهرضفتيوتعكلى

معظمالبناياتتلكوتحتل،الشاهقةوالترولإلمرتفعة

الطريق.

إدمونتونمدينةمركز

السيرميدانيشمل

وهوتشرتل،وسشولى

فيالكتيرةالميادينأحد

مديةقاعةوتقع.المدية

اليمنى)الخلفيةإدمونتون

بجوار(الصورةفي

.الميدان



514جزر،لتيدميراأ

تمتدكماوجنوباشممالأإدمونتونفيالطرقتمتد

الشوارعومعظموغربا،شرقاالمشجرةالعريضةالطرقات

منبدلآأرقاماتحملإدمونتونمدينةفيوالوقات

منوأربعةبمائةالرئيسيةالمدينةمنطقةوتحدالأسماء،

وبخمسةجنوئا،منهاومائةشمالأ،العريضةالطرقات

فيشوارعوتسعةوبمائة،الشرقفىشارعاوتسعين

.الغرب

بناياتمنعديدمعالإداريةالمدينةمكاتبوتقع

مبانىوترتفع.للمدينةالرئيسيةالمنطقةفيالتجاريةالمكاتب

الضفةعلىبألبرتاالتشريعيةالهيئةومبنىالإقليميةالحكومة

الشارععندالشماليةساسكاتشوانلنهرالشمالية

.901رقم

منالغربىالجزءفىالغربيإدمونتونمتنزهويقع

منأكثروفيه،والتسوقللترويعرئيسيمركزوهو،المدينة

العالم،فيللترويحمغلقةحديقةوأكبرمتجر،ثمانمائة

جليدية.حلبةومسرح،للعرضمسرحاوعشرون

الإقليميإدمونتونمتحفيضم.والترويحالثقافة

أرشيفاتإنإذألبرتا،تاريخعنمعروضاتوأرشيفها

بنايةبالمدينةأنكما.المدينةتاريخفيتتخصصإدمونتون

،السيارةوالكواكبوالقمرالشمسحركاتلإظهار

مشاهيرصالةأيضاوبالمدينةالفضاء،علوممركزوتسمى

الموسيقيةإدمونتونفرقةوتؤدي.الكنديالطيران

ألبرتايوبيلاستماعصالةفيعروضهاالسيمفونية

ألبرتاباليهوفرقةإدمونتونأوبرافرقةوتؤدي.الشمالية

الأعمالمنكثيريعرضكما،المدينةفيعروضهما

سيتاديل.مسرحفىالمسرحية

تبرزمعارضأرضف!لاندزنورثإدمونتونأما

والعروضالبقر،رعاةومباريات،الحيوانيةالثروةمعارض

موقعاتمثلكذلكوهي.التجارةومعارض،الرياضية

عيدوهو،كلوندايكأيامخلالتحدثالتيللنشاطات

تدفقبأيامللاحتفالعام،كلمنيوليوشهرفيينعقد

التسعينياتفىالذهبعلىوتهافتهمالمنطقةعلىالناس

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمن

أنواعمنكثيراإدمونتونحيواناتحديقةوتعرض

المدينة،قرب،الوطنيةإلكجزيرةحديقةوفى.الحيوانات

يوجدكذلك،الأمريكيالشمالحيواناتمنمجموعة

الفطرية.للحياةألبرتامتنزهإدمونتونمنبالقرب

تمجزرمجموعةأدميرالقىجزر!جرر.،أدميرالتي

غينيابابوادولةمنجزءوهيالهادئالمحيطجنوبى

نسمة،03ر005حوالىالجزرسكانعددويبلغ.الجديدة

جزيرةالمجموعةوتشمل.2كم2و.72مساحتهاوتبلغ

مداريةعابةوتغطيها،أدميرالتيحزركبرىهى)أعلاه(مانوسجزيرة

كتيفة.

وبركانيةجبليةجزروعدة،مانوسهيواحدةكبيرة

انظر:.منخفضةمرجانيةجزيرة001وحوالي،صغيرة

الجزر-فىالرئيسيةالبلدة-وتملورنجاو.الجديدةغينيا

.مانوسجزيزةفي

ولمرسشوتن،الهولنديانالملاحانيكونأنالأرجحمن

وفي.الجزيرةإلىيصلانأوروبيينأوللوجيروجاكوب

وهم،الميلانيزيونيقطهاالجزيرةأناكتشفام6611عام

.بالصوفشمبيهةداكنةشمعورذوو،البشرةداكنشعب

الأستراليونوقام.ام884عامللجزرملكيتهاألمانياادعت

عاميبينالأولىالعالميةالحربفيعليهابالاستيلاء

عامباحتلالهااليابانوقامت.أم189و،ام!41

الثانية.العالميةالحربأثناءأم429

وأستراليةأمريكيةقواتأعادت،ام449عاموفى

،مانوسفيبحريةقاعدةأنشئتكماعليها.الاستيلاء

عامالفلبينيةلييتجزيرةغزوعملياتلشناستخدمت

لاحق.وقتفيالقاعدةمنالانسحابوتم.أم449

مداريةغابةتغطيهاالتي،مانوسجزيرةطوليبلغ

وتتوسطها.كم72وعرضها،كم08حوالي،كثيفة

كما،م718إلىارتفاعهايصل،وعرةجبليةسلسلة

حوالىيبلغالجزيرةأمطارمنسوبمتوسطأن

أدغالأ،المنخفضةأراضيهاوتتضمن.سم038

،القلقاسويعدالهند.جوزأشجارمنكبيرةوبساتين

بينمنواللآلئوالساغو،،والأناناسوالموز،،واليام

.الجزيرةمنتجات

.الهادئالمحيطجزر،بسماركأرخبيل:أيضاانظر



نبرةدأ641

نحويسكنهاأسكتلندا.مدنكبرياتثانيةأديرة

فيوتقع،2كم272ومساحتها،نسمة2130421

عددفوقالمدينةأنشئت.فورتلخليجالجنوبىالساحل

الجليديالنشاطبفعلتكونتالتي،والأوديةالتلالمن

تلوهى،القلعةصخرةالمدينةعلىتطل.القديموالبركاني

فيهبنىواد،الحديثةالمدينةعنويفصلهاخامد،بركاني

الحديديةالسككخط

لعبةللعالمأدنبرةقدمت،بالرياضةسكانهايهتم

لاستقبالأصلابنيضخمرياضىملعبوبها.الجولف

.ام079عامالكومنولثدولألعاب

محليت!ت،لسلطت!تمركزاالمديمةتمثل.المدينةوظائف

المقروهي.لوثيانإقليمومجلسأدنبرةمدينةمجلسهما

أسكتلندا،فيالمركزيةالحكومةدوائرلفروعالرئيسي

عنيختلفأسكتلنداقانونإنإذ،القانونيةالإدارةولسلطة

الهيئاتمنللعديدمقرأيضاوهيوويلز.إنجلتراقانون

ومصرفيومالي،تجاريمركزأدنبرة.والدينيةالاجتماعيه

والشركاتالبنوكمنالعديدلرئاسةمقرفهيمهم،

ذلك،عنفضلاوالاستثمار.التأمينوشركاتالتجارية

والنشروالطباعةأ!رقابصناعةتهتمصناعيةمدينةفهي

والمعداتالأدويةوصناعة،الخفيفةالهندسيةوالصناعات

الطبية.

فإنه،للاهتماممتيرمعرضعلىيشمتملأدنجرةفيالطفولةمتحف

)أعلاه(العرائسربيتويعرض.وال!ضبوالملابسالأطفاللعبيحوي

العرائس.منكبيرةمجموعة

يزورهاإذللمدينةمهمادخلااسمياحىالقطاعيجلب

الجميلةالتاريخيةمبانيهالمشاهدةسنوياشخصمليونا

النباتوحديقة،الواسعةومنترهاتهاهوديروودكقصر

سنةكلمنأغسطسشهرفيالمدينةإلىويفد.الملكية

بمهرجانوالاستمتاعللمشاركةوالفنانينالسياخمنأفواخ

أولأقيمالذيوالموسيقيالمسرحيللفنالدوليأدنبرة

.أم479عاممرة

القرونمنذوادابوعلومحضارةمركزأدنبرةظلت

بكلياتوتشتهر،أم583عامجامعتهاأسعست.الوسطى

ما669عامهيورواتكليةأصبحت.أطبواأغانونا

أهمها،فنيةمتاحفعدةالمدينةفي.الثانيةادنبرةجامعة

ومتحفالشف!متحفوالمد!،أسكتلندامتحف

أكاديميةمنها،فنيةمعارضإلىبالإضافةهذا.الطفولة

عامأمس!الذيفالوطنىا!لعروصالةالملكيةأسكتلندا

القدامىالفنابنمنللمشاهيرلوحاتويضم.أم985

.وسيزانوغوغانورامبرانتوروبنزتيتانمثل،والمحدثين

والعلمية.الأدبيةومكتباتهابمسارحها،المدينةتشتهر

بريطانيا،مدنبقيةمعمباشمرةيربطها،دوليمطاروبها

أسكتلندابشمالىوتربطهاأوروبا،غربيمدنوبعض

سريعة.بريةوطرقالحديديةللس!ثخطوطوإنجلترا

فيهاوتصدر،أم737عامفيهايوميةصحيفةأولصدرت

عارفويقود.المدسةع!وتطلضحمةصحرةفوقشتصبأدنبرةقلعة

المألولةالمواكب(الأسكتلندية)الت!ورةالكلتيةيرتدودالدي!القر!

القلعة.دبوالةمارين

!

-! ث!

!



714هنري،ننجتوأد

إذاعةمحطةبهاالحاضر.الوقتفييوميةصحفثلاث

وتلفازالبريطانيةالإذاعةلهيئةواستديوهاتمستقلة

المستقل.أسكتلندا

منذأدنبرةمنطقةفياللإنسانعاشربما.تاريخيةنبذة

الميلاديالسادسالقرنوفىتقريبا..ماق005عام

ثم.القويةنورثمبريامملكةمنجزءاأدنبرةأصبحت

القرنفى.الأسكتلنديينالغالوسيطرةلهجومتعرضت

حركةمركزأدنبرةأصبحت،الميلاديعشرالسادس

نوكس.جونلقائدهاوموطنا،الدينيالإصلاح

حداادنبرةمعاهدةوضعتام056عاموفي

ساندتهمالذينوالكاثوليكالبروتستانتبينللحروب

اتحادبعدعاصمةبوصفهاأهميتهاأدنبرةوفقدتفرنسا.

.أم707سنةفىوالأسكتلنديالإنجليزيالبرلمانين

بأدنبرةأرتبطتالتيالثمخصياتأفمهرمن

علممؤسمم!،سميثوادم،هيومديفيدالفيلسوف

السيروالروائيانبيرنز،روبرتوالشاعرالاقتصاد،

ومخترع،ممتفينسونلويسوروبرت،وولترإسكوت

بل.جراهامالهاتف

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

آدم،سميثجراهامألكمسدر،بل

ديفيد،هيوملويسروبرت،مشيفسون

الجامعاتأقدمإحدىأدنبرةجامعةدجامعلأ.6،أدفبر

عامبأسكتلندا،أدنبرةفيتألسممتبريطانيا.فىوأشهرها

،الادابلدرالممةوأقسامكلياتوبالجامعة.أم583

والعلوم،والموسيقى،والطب،والقانون،واللاهوت

.البيطريوالطب،الاجتماعية

اتفاقيةأدنبرةمعاهدةام(.056)معاهدة،أدليرة

بينأسكتلندافيالأهليةالحرببموجبهاانتهت

الرومانوالأسكتلنديينالبروتستانمساالأسكتلنديين

وافقوقدفرنسا.تدعمهمكانتالذينالكاثوليلث

فرنساووأفقتأسكتلندا،منألانصحابعلىالفرنسيون

وكان.الأسكتلنديةالشؤونفيالتدخلتركعلىوإنجلترا

فرانسيسوزوجهاالأسكتلنديينأميرةماريعلىيجب

الملكية.إنجلتراقوأتاستخدامإيقاففرنسا،ملكالثانى

للانعقاد،البرلماندعوةذلكمنأكثرالمعاهدةواشترطت

الكاثوليكيالرومانيالمذهبالنيابيالمجلسوحلهذافتم

نفسها.السنةفىأسكتلندافى

-)1882ستانليارتزالسيرأدنجتون،

مبكروقتمنذمولعاكان،بريطانيفلكيام(.449

عاموفى.الداخلىوتكوينهاالنجوموبحركةالكونبنظام

منرئيسىعاملالإشعاعيالضغطأنإلىانتهى،أم619

الجاذبيةجانبإلى،النجمتوازنعلىالحفاظعوامل

وضوءالكتلةبينالعلاقةوضحذلكبعدالغاز.وضغط

خصوصا،الفلكيالبحثفىأساسيةالعلاقةوهذه.النجم

طبيعةفيمالاخروعملههذاوقاده.النجومحركةدراسةفى

الاساسيةالمرتكزاتكلبينالعلاقةعنالبحثإلىالنجوم

للطبيعة.

فينبوغاوأظهربإنجلترا.،كيندالفيأدنجتونولد

أولكان.وكمبردجمانشسترجامعتيفيودرس،طفولته

الجاذبيةمجالبوساطةالضوءانحرافلاحظمن

النسبيةنظريتهفىبهذأتنبأقدأينشتاينوكان.الشمسية

العامة.

فىالكونطبيعةوضحتكتب،عدةأدنجتونكتب

على:كتبهتشتملالجمهور.لدىمألوفةمصطلحات

البناءأم(؟19)4عامالكونبناء؟الكوكبيةالحركات

الطبيعىالعالمفيزياءام(،)269للكواكبالداخلى

أم(.)289

رئي!.(م4481-7571)هنري،نجتوندأ

.ام408إلى1018مابينالفترةفيبريطانياوزراء

نأذلك،الوسطىللطقاتينتميوزراءرئيسأولوهو

ينتمونأوالنبلاءمنكانواالسابقينالوزارةرؤساءكل

النبلاء.لأسر

حيث،لندنإلىانتقلريفياطبيباأدنجتونوالدكان

الثالثجورجعلاجهمتولىالذينمرضاهبينمنكان

وبينبينهالصداقةأواصرتوطدتثم،كاثامإيرلبتووليم

البرلمانأدنجتوندخلأم784عاموفيالأصغر.بتوليم

عامفىالعموممجلسبلسانمتحدثافاختير،مرةلأول

رئاسةمنالأصغربتاستقالأم108عاموفي.أم978

مضىبعداستقالماسرعانولكنه.أدنجتونفخلفهالوزراء

مربتليعود،المشاكلمنكثيرافيهاجابهسنواتثلاث

.الوزارةرئاسةويتولىتانية

منحام508عاموفى

وأضفيالنبيلمرتبةأدنجتون

سدماوتلقبعليه

فيكونت.

وزيراأدنجتونعمل

مابينالفترةفىللداخلية

وقد.أم282وأم281

استنكاراالعامالرأيأثار

أدنجتونهنريالعاملةالطقةلإثارتهشديدا



نيندلأا841

بمللداخليةوزيرافترتهخلالاصطدموا،قدالجنودأنكما

بيترلو.مذبحةفىالناسمنبجمع

بيترلو.:أيضاانظر

(،الحلية)أسحاثالخليةبمالنوويالحمضانظر:الأدلي!.

(.النوويةالأحماضا)تركيباتالوراثة

منمنهمثلاثةكانإنجليزياملكاعشرلأحداسمإدوارد

فيالنورمنديالفتعقبلبريطانياحكمواأسذيناالسكسون

الأكبرإدوارد:همالملوكهؤلاءكان.أم660عام

-؟69)3الشهيدإدواردوابنم(429-87؟0)

انظر:.م(6601-م2001)المعترفوإدواردم؟(789

لأكبر.الفردأ

الاسميحملونلم!وكأرقاماإنجلترافيالناسأعطى

النورمندي.أغتحامنذحكمواقدوكانوانفسه

بعدتسميتهتمتأم(.703-1)923الأولإدوارد

مشرعالشهرتهالإنجليزبعادلاشتهر.المعترفإدوارد

وأأنجوالملكيةالأسرةأفرادأحدكان.للقوانين

لبريطانياملكاالثالثهنري،والدهوخلف،بلانتاجيرتت

عامفىالويلزلينضدحرباأشعل.أم272عامفى

ويلز،صارت.أم283عامفيأخيراوأخضعهمأم277

الإنجليزية.المملكةمنجزءاذلك،بعد

فيأسكتلندا.غزوفيعهدهمعظمالأولإدواردقضى

أحرلقباطالبواالذينمنرجالعدةومن،أم292عام

.باليولدوجونيدعىرجلأإدوارداختار،الأسكتلندي

أحس.الجزيةأجوأ!بالهيدفعأنعلىأصرل!صه

عليه.فثاروالهم،إذلالآالطلبهذافىلأنالأسكتلنديون

ل!ش،المتمردةللقواتباليولانضمأم،692عامفي

سكونحجرإدواردأرجع.الاستسلامعلىأجبرهإدوارد

تتويجعليهتمالذيالتتويجحجروهو،لندنإلىالعظيم

ثانيةالأسكتلنديونتمرد.السنينلمئاتالأسكتلنديينالملوك

الوطني،المرةهذهقادهم.العاممنوقتمضمىبعد

هزم.ولمالسير،والاسانظر:.والاسوليمالأس!صلندي

يهدأوالمولكنهم.أم892عامفيالأسكتلنديينإدوأرد

ملكابروسروبرتتتويجتم،طويلنضالوبعد.ذلكمع

.روبرت،بروسانظر:.ام603عامفىأسكتلنداعلى

الجديد.الملكلإحضاعطريقهفيهوبينماإدواردمات

لمدةالمملكتيناتحادأسكتلنداتجاهإدواردسياسةأخرت

معالعلاقاتتطويرفيالقليلبذلكذلك.عامأربعمائة

قادتهوحكومتهجيشهلدعمللمالحاجتهلكنفرنسا.

عامفيللانعقاد.بأكملهاالدولةيمثلقدبرلمانلدعوة

ممثلىمنتكونالذيالجديدالبرلمان،احتمعأم592

لثانيادواردإلأولارددواإ

أنموذجاهذاالنيابةنظامصار.الناسوعامةوالكنيسةالنبلاء

قيد.النموذجيالبر!لانأنو:.أعقبتهالتيللبرلمانات

الضرائبأنعلىينصقانونالقبولهالملكس!طةإدوارد

بموافقةفقطتشريعهايمكنالقوان!توأنفرضها،يم!ش

النظامتقويضإلىترميالتىالقوأنينكذلكوتبنى.البرلمان

ألينورمنإدواردتزوج.أعنيسةاسلطةوتحديدالإقطاعي

فيليبشقيقة،مارجريتموتهابعدتزوجثمقشتالةملاصة

فرنسا.ملكالرابع

والدهأعقبأم(.327-1)284الثانىإدوارد

لويلزإنجليزيأميرأولصار.أم703عامفيالأولإدوارد

حاكماإدواردكانويلز.أميرانظر:.أم103عامفي

ما431عامفيالأسكتلنديينإخضاعفىفشلهأكدفاشلا.

أجبره.معركة،بانوكبيرنانظر:.الأسكتلنديالاستقلال

.أم327عامفىعرشهعنالتنازلعلىأخيرا،،البرلمان

صورةفياغتيالهوصفتم.ذلكمنقلي!!وقتبعدواغتيما!

الثاني.إدواردمارلوكريستوفرروايةفيدرامية

إدواردابنكانام(.377-311)2الثالثإدوارد

لكن،.أم327عامفيأسكتلنداغزا.وخليفتهالثاني

تحطيميستطعلمأنهإلاحققها،التيانتصاراتهمنبالرغم

.الاستقلالإلىالأسكتلنديينتطلعات

وهي،أم346عامفيكريسىمعركةالإنجليزكعسب

ساعدفرنسا.مععامالمائةحربفىرئيسيةمعركةأول

كلابيزحصارفيوكذلكالمعركةهذهفيإدوارد

فىكانشجاعشابوهوالأسود،الأمير،ابنهأم()347

لكنإدوارد.انظر:.حينذاكع!رهمنعشرةالسادسة

منالانسحابعلىالملكإجبارتمأم،375عامبحلول

إنجلتراوتبرمتالفرنسيةممتلكاتهمعظمأضاعوقد.الصراع

أخرإدواردتخاصم.عامالمائةحربانظر:.ذرعاوضاقت

أعضاؤهاستمدالذيمإلبرلماندائمةبصورة،عهدهسني

الصالية.القوانينأيضا:انظرالأسود.الأميرمنمساندتهم

ريتشارد،ابنام(.834-441)2الرابعإدوارد

أسرتاكانتحينأم461عامفيملكاصار،يوركدوق



الثالثإدوارد
بعالراردإدوا

بعض.ضدبعضهماالوردتينحربتشنولانكستريورك

هزمفقدلليوركيين،قائداوبوصفه.الوردتينحربانظر:

هنريمنالتاجوانتزعام461عامتوتونفيخصومه

عاموفي،ولكنلانكسمتر.أسرةمنوهو،السادس

أسرةإلىمساندتهالقويورويكإيرل!ل،ام047

انظر:هولندا.إلىإدواردهربذلكبعدلانكستر.

العرشواستعادبجيشالتاليالعامفىإدواردعاد.الأيرل

تقويةعلىوعمل.وفاتهحتىملكاوظليوركلأسرة

المطلقةالحكومةإلىالطريقومهدالملكيةالسلطة

فرنسا.الرابفيإدواردولد.للتيودوريين

،يوركاسرةمنم(.4831-0471)الخامسإدوارد

سجن.سنةعشرةاثنتاوعمرهالرابعإدواردوالدهخلف

إدواردالصغير،الملكعموهوجلوستر،دوقريتشارد،

إلىسيقاإنهماقيل.لندنبرجفييوركدوقالأصغر،وأخاه

الملكريتشاردصارعندئذريتشارد.نبلاءأحدبتدبيرالموت

.ام467عامالبرجفيالطفلينرفاتوجدتوقد،الىلث

التاريخيةشكسبيرمأساةأحداثإحدىالبرججريمةوكانت

وليم.شكسبير،انظر:.الثالثريتشارد

عائلةمنام(.535-1)537السادسإدوارد

جين،زوجاتهثالثةمنالثامنهنريابنكانتيودور،

ملكاوالدهإدواردخلف.عائلةتيودور،انظر:سيمور.

.سنواتتسعابنوهوأم547عامفيوأيرلندالإنجلترا

فترةمعظمخلالسمرستدوقمسيمورإدواردخالهسيطر

الخامسإدوارد

دسالسادواردإ

914ردواإد

البروتستانتيةوصارت.المملكةشؤونعلىالقصيرةحكمه

الدولة.ديانة

ملكةالبروتستانتيةغريجينخالهابنةإدواردسمى

بعدهانودي،أيامتسعةسوىالملكغريتتوللم.بعده

ملكة،الضقيقةغيرإدواردأخت،الكاثوليكيةبماري

جين.الليديغري،انظر:.غريوأعدمت

أسرةمنم(.0191-1481)السابعإدوارد

فيوأيرلندالبريطانياملكاصارنوثا،كوبيرج-لمساكسي

والأميرفكتورياللملكةالأكبرالابنكان.أم109عام

أدنبرةجامعةفىدرسويلز.علىأميرأتعيينهوتم،ألبرت

الأميرةتزوج،ام863عامفي.وكمبردجوأكسفورد

.الدنماركملكالتاسعكريستيانالملكابنةألكساندرأ

فىترملها،فترةخلالفكتوريا،الملكةإدواردمثل

للفنوننصيراكانفكتوريا.انظر:.العامةالاجتماعات

للموسيقى.الملكيةالكليةإنشاءعلىوساعد،والعلوم

جيادفازتإنجلترا.فىالروادالرياضيينأحدكانكذلك

.مراتثلاثالإنجليزيبالسباقإسطبلاته

وروادالدوليةبالشؤونعاليةبدرجةمهتغاإدواردكان

،ام876وأم875عامفيللهندزيارةففي.الرياضة

الهند.وأمراءدولتهبينالعلاقاتتحسينعلىعمل

ام885عاميفيلأيرلنداالرسعميةزياراتهوساعدت

.قرونلعدةمنهمفرلامحتمصراعتأجيلعلىام309و

نإإذرومميا،عهدهفييزوربريطانيحاكمأولوصار

الأنجلو-الاتفاقيةقوىأم809عامفيهناكوجوده

الذيفريدريكجورجابنهخلفه.ام709لعامروسية

.ام019عامفيالخامص،جورخ!أصئالملك

عائلةمنأم(.729-981)4إدواردالثامن

والأميرةالخماصجورجللملكالأكبرألابنكانوندسور.

موتعندملكاصاروندسور.انو:بريطانيا.فىماري

.ام369عامينايرمنالعشرينفيوالده

فيأم119عامفىويلزعلىأميراإدواردتعيينتم

شمويلزتاريخفيأميرأولكانبويلز.كارنارفونقلعة

لثامنادواردإلسابعادواردإ



دروادإ042

جامعةوفي،البحريةالكليةفيدرس.بالويلزيةلقبهنطق

مرافقاضابطاالأولىالعالميةالحربخلالعملأكسفورد.

صار.شهرةبريطانياجنودأكثرأحدفرينعق،جونللسير

الإمبراطورية.بحارغالبا،،يدعىوكان،رحالةالأمير

إلىرحلاتبعدةالأولىالعالميةالحرببعدإدواردقام

والهندوإفريقياالجنوبيةوأمريكاالمتحدةوالولاياتكندا

وترويج،الدوليالسلاملتحقيقسعياونيوزيلندا،وأ!شراليا

الديمقراطيةروحهجعلتهوقد.البريطانيةالتجارة

شديدااهتماماأبدىملكاكانمحبوبا.ودبلوماسيته

.والفقيرةالعاملةالطبقاتخصوصاشعبهبرفاهية

مطلقةوهي،سيمبسونوورفيلدواليسإدواردعشق

إدواردتنازل،ملكةقبولهارفضتحكومتهولأن.أمريكية

ذلكبعدغادرأم.369عامديسمبر11فيعرشهعن

جورج،أخوهمنحه.نفسهعلىفرضهمنفىإلىإنجلترا

الدوقتزوخوندسور.دوقلقبتلاهالذيالسادس

ابم.379عاممنيونيوفىسيمبسونوالسيدة

منذمرةلاولإنجلتراإدواردزارأم،939عامفي

جعله.ارتباطضابطتعيينهوتمحربيلعملوتطوع.تنازله

حينئذكانقالتيالباهامالجزرحاكماالسادسجورج

مات.ام459عامحتىهناكعمل.بريطانيةمستعمرة

فىوندسورقلعةمنبالقربودفن.باريسفيإدوارد

.إنجلترا

اشتهر،إنجليزيمحاربأم(.376أ-033)إدوارد

التاريخفىالمحاربينأشمهرأحدوهوالأسود،بالأمير

ووالدالثالثإدواردللملكالأكبرالابن.كانالإنجليزي

ارتدى.الثانىريتشاردالملك

معركةفياللونأسوددرعا

إدواردأنومع.كريسى

منعشرةالسادسةفيكان

حققأنهإلا،آنذاكعمره

هذهفيأبيهجيم!معنجاحا

منالكبرىالمعركة

عشربعد.عامالمائةحرب

هزم،بواتييهوفي،سنين

الأسودالأميرإدوارد،وأسرفرنسيا،جيشاإدوارد

الفرنسي.الملك

معركة.،بواتييه،معركة،كريسيأيضا:انظر

المياهمصادرإحدىإدواردبحيرة.بحيرةإدوارد،

بينالوسطىإفريقيافىصخريوادفيوتقع.النيللنهر

معظموتقعسابقا(.)زائيرالديمقراطيةوالكونغوأوغندا

نحوطولهايبلغ.الديمقراطيةالكونغوأراضىداخلالبحيرة

2.كم015.2مساحتهاوتغطيءكم،أوعرضهاكم64

بحيرةشمالمنسمليكينهرويمر.الأسماكفيهاتكثر

جبالسلسلةغربيقعوادعبرألبرتبحيرةإلىإدوأرد

ستانليهنريالإنجليزيالمكتشفتمكنوقد.راونزوري

المكتشفوسماها.أم988عامالبحيرةإلىالوصولمن

إدواردالملكبعد،فيماأصبحالذيويلز،أميرباسم

نيانراونيانزا.إدواردألبرتالأصلياسمهاوكان.السالغ

البانتو.لغةفيبحيرةتعنى

.ردوادإ،سعيد:نظرا.سعيدرددواإ

-)1858مورجانأوينالسيرإدواردز،

مأ398عاميبين.تربويويلزيكاتبام(.029

التربيةعلىتأثيرذاتتقاريرإعدادفىساعد،م8191و

.أم709سنةفىلويلزالتعليممفتشيكبيرصارويلز.فى

فيكتبعدةوكتبويلزسينشهريتينمجلتينحرر

الويلزية.والثقافةالأدب

فيودرسكلويد،لانوشملين،منبالقربإدواردولد

وإكسفورد.إبريستويثجامعات

يحكى.القديمالعهدفىمراراذكرتقديمةمملكةأدوم

الانيعرففيماالميتالبحرشرقىجنوبقامتأنها

عاميبينازدهارهابأوجأدومتمتعق.الأردنبجنوبي

..مق07.و0021

عيسوأسلافبأنهمالأدوميينالقديمالعهديصف

لموسىيسمحلمأ(.36:التكوين)سفريعقوبأخي

-ا02:8)رقمالميعادأرضإلىرحلتهفيأدومبدخول

المحتملومنبالعبريةشبيهةلغةالادوميونتحدث2(.أ

.متعددةآلهةعبدواوثنيونأنهم

ازدهارفيالغنيةوالنحاسالحديدمناجمأسهمت

بدأداوود.عهدفىأدومهزمتالتيالإسرائيليةالمملكة

خلال.مق007عامفيالاضمحلالفيأدومازدهار

غزا.أدوموبابلاضر!نكلحكمتلتالتيسنةالمائتي

القرنينبينالواقعةالفارسيةالفترةخلالأدومالنبطيون

منكثيرغزا،لذلكنتيجة..مقوالخامسالسادس

إقليمإنشاءعلىساعدواحيثيهوذاجنوبيالأدوميين

أدوميا.باسمعرفهناك

والرعي،ارراعةفيعملمستقراشعباالأدوميونكان

بهم.خاصةإداريةونظممعيشةأنماطولهم

التاريخفي)الأرددتاريخ،الأردنانظر:.الأدوميون

(.والوسيطالقديم
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وآسيا،أوروبافىبرياتنمونباتاتمجموعةأدولمجى

نباتاتبعضوتنمو.الحدائقفىأحياناتزرعأنهاإلا

حمراء،أوصفرأءوأزهارها،سم03يبلغلارتفاعأدونيس

أدونيسولنبات.61و5بينتويجاتهاعددو!راوح

أزهار(،بالحجلشبيهذيال)طائرالتدرجعينأوالخريفى

زاهية.حمراء

وقد.الإغريقيةالأساطيرفيوسيمشابأدوليس

ووفقا.أفروديتابإلاهةأدونيسجمالجذب

الصيد،أخطارمنحذرتهأفروديتفإنالأساطير،لإحدى

بوساطةقتلثمومنبنصيحتها،يأبهلمأدونيسأنإلآ

متنكراالغيور،أفروديتزوجهفيتسقتلهأو،بريخنزير

إماالنعمانشقائقنبتتموتهوعند.بريخنزيرصورةفي

أفروديت.دموعمنأو،أدونيسدممن

أدونيسأفروديتوضعت،أخرىلأسطورةووفقا

أنهايزعمونالتيلبيرسفونيوأعطتهصندوقفيالرضيع

،بالشاببيرسفونيافتتنت.لترعاه،السفليالعالمملكة

الإلاهتين،بينالنزاعولتسويةلنفسها.بهالاحتفاظوأرادت

العامنصفأدوني!ريقضيبأن،الالهةملك،زيوسحكم

كانوعندما،بيرسفونيمعالاخروالنصف،أفروديتمع

تزهر،الأرضسطحعلىأفروديتمعيمكثأدونيس

العالمفيمكوثهوأثناء.والمحاصيلالنباتاتوتترعرع

الإغريقواستخدم.وتذويتذبلالنباتاتكانت،السفلي

أدونيص!وكرموا.الفصولاختلافلتوضيجعالأسطورةتلك

.والذبولالنموسريعةللنباتاتوبفلاحتهم،أحتفالاتهمفي

شاعر(.-ام)039سعيدأحمدعليأدوئيس،

أحمدعليالأصلىاسمهالمولد.سوريالأصللبنانيوناقد

بلقبشهرتهوغلبتسعيدأحمدعليباسمعرفأسبر.

القوميالحزبزعيمسعادةأنطونعليهأطلقهالذيأدونيس

جبالقرىإحدىقصابينفيولد.الاجتماعىالسوري

.أم659عامالبكالوريانال.اللاذقيةبمحافظةالعلويين

واستمرتحريرهارئاسةفيثمشعرمجلةتأسيعرفىشارك

.ام639عامربيعإلىأم579عامشتاءمنفيهانشاطه

"تطويرهومنشئوهاحددهكماشعرمجلةهدفوكان

حولهيلتفحرامنبراومنحهاالحديثةالعربيةالشعريةالحركة

،أم689عاممواقفمجلةأسس".العربالمبدعينكل

اللبنانيةبالجامعةالتربيةكليةفيالعربيللأدبأستاذاوعمل

فيالادابكليةإلىانتقلثم.أم789و7491عامىبين

منالادابفيالدولةدكتوراهدرجةنالنفسها.الجامعة

بعنوانأطروحتهوكانت.ببيروتيوسفالقديسجامعة

.العربعندوالإبداعالاتباعفيبحث:والمتحولالثابت

المتحدةبالولاياتبتسبيرجفىللشعرالعالميةالندوةجائزةنال

الحربنشوببعدفيهاواستقرباريسإلىهاجر.الأمريكية

جامعيا.أستاذاوعمللبنانفيالأهلية

هذاعلىديواناأم059عامونشرعمودياشاعرابدأ

أولى.قصائدباسمآخربديوانوأتبعه.دليلةبعنوانالنسق

أفكارهوكانتشعر.بمجلةارتباطهم!الحداثةإلىاتجهثم

منبالقصيدةالخروجمسائلفي،المرحلةهذهفيتتلخص

وهووالقافيةالوزنومنالموحد،الشكلومنالتقليديةالأطر

هذهمنبالخرو!بدأثم.الأولىالحداثةبعدأسماهما

ماهوإلىواتجهأم649عامشعرمجلةتركهمع،المرحلة

الثانيةالحداثةيسميهماإلىداعياذدكمنوأوسعأبعد

نوعإلىتحولت،مورستكما،الأولىالحداثةأنبحجة

جديدةكتابةتأسيسإلىودعا.المفرغةالحلقةأوالفراغمن

والنثر()الشعرالفنيةالكتابةثنائيةعلىالقضاءعلىتقوم

غيرللكتابةمقابلةتكون،بديلةوأحدةفنيةكتابةوخلق

فيالمستخدمالأسلوبفيالمتمثلةالرسمةالكتابهأوالفنية

اسمياقهذاوفيوالتقارير.والمرأسيموالإذاعاتالصحف

أشكاله،بكلالشعريالواقعرفضعلىيقوممفهوماتبنى

فيوأدونيس.التعبيريوبنائهالثقافيةوقيمهوفكرهبمضمونه

فهوالابتكار.علىقادرمجربشاعرالنقادبعضرأي

اليابانيالهايكوطريقةعلىالمكثفةالقصيرةالقصيدةيكتب

منحىلهانثريةمقاطعتتخللهالذيالطويلوالقصيد

اتهمهمنأيضاالنقادمنلكن.فلسفىنثريأو،قصصي

الشديد.وبالغموض،أجنبيةمصادرمنبالاقتباس

فصلعنوانهاقصائدهإحدىفيأدونيسيقول

القديمة:الصورة

ينتهيزمن

الشكيمةمحلولةالفجرمنوخيول

القديمةالصورةترسم

..الحيارىلأحبائى

الصحارىآخرفيالحزينةالففاففى

فىأوراق:هيالأعمالمنكثيراأدونيسكتب

التحولاتكتابالدمشقى؟مهيارأغاني؟الريح

مفردوالمرايابمالمسرح،والليلالنهارأقاليمفيوالهجرة

الثابتالشعر،زمن،العربىللشعرمقدمة،الجمعبصيغة

بمالقرنلنهاياتفاتحةبمالأصولأجزاءبم3والمتحول

الكتابة،وافاقالقرآنىالنصبماسميهوهذاالحصار؟

الوقت.أيهاأنتهابموالكلامالنظام

وهم،للسيخالأصليالمقدسالكتاب!جرالتادي

آديويشكلالهند.دياناتإحدى،السيخيةتعاليمأتباع

ترتيلة000.6علىتزيدضخمةكبيرةمجموعةجرانت
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خليطفيالسيخيةمعلميمنالأوائلالخمسةأغلبهاألف

كما.القديموالهنديالقديمبالبنجابيعرفت،اللغاتمن

فيالصوفيةشعراءأحدوهوكابر،أمثالمنالقديسونقام

البقية.بتأليف،الميلاديعشرالحامسالقرن

بهاتغنىالتيللأمماطوفقاجرانتآديرت!

وقدالمعابد،للسئداخ!!الدينيةالطقوسفيالتراتيل

وتشتمل.للسيخجورموخىمخطوطفيالكتابكتب

أما.صفحة043.1علىحديثاطبعتالتيالطبعات

وهو،أرجانالأمربادئفىبجمعهقامفقدجرانتادي

شكلهواتخذ،أم406عامفيوذلكالحامس،المعلم

آخروهوسنغجوبنبوساطةأم407عامفيالنهائي

السئلينالكتابويعرف.الحياةقيدعلىظلمعلم

عاحب.جرانتبغورو

السيخية.بمناناكأيضا:انظر

مامؤسسةأم(.019-1821)بيكرماريإدي،

ماريولدت.المسيحوعلماءكنيسةالنصرانيالعلميسمى

.المتحدةالولاياتفىهامبشايرفيبمزرعةوترعرعتبيكر

الثالثزوجها،أساجىإديتزوجت،أم877عاموفي

إديتزوجت.النصرانيالعلمتأسيسفيساعدهاالذي

منأقلبعدماتزوجهالكن،أم843عامفيمرةأول

طفلهاعنوانفصالهاصحتها،سوءمنكلدعاها.عام

وبعد.الإنجيلإلىالتحولإلىحظهاوسوءالوحيد،

إلىتطلعتأم،866عامفىبالغةإصابةمنمعاناتها

فينياسهؤلاء،بينمنكانجرحها.يشفيمنمساعدة

إديادعت.العقليأطعلاجطرقايطوركانالذيكويمبي

معجزاتإحدىعنتقرأكالتحيناكتملشفاءهاأن

عيسى.إبراء

أنهماظنتإديطورت،التاليةالعديدةالسنواتخلال

العلماءبينوقد.الإنجيلعلىالمعتمدللشفاءأساسىعلم

أنهيبدولذلك،كويمبىبأفكارشبيهأفكارهامنكثيراأن

مدخلمعوالصحةالعلم:الرئيسيعملهانشرتمفيها.أثر

مراراوروجعأم،875عامفيمرةأولالمقدسللكتاب

للحركةالرئيسيالمنطلقذلككتابهاصارموتها.حتى

إدينظمتأم987عامفىأسممتها.التيالنصرانية

عامفيموتها.حتىوأدارتها،المسيحعلماءكنيسة

النصراني.العلممرشدأجوميةاالجريدةأسست،أم809

النصرانية.الروحانيةعلماء:أيضاانظر

-1856أهـ،203-)1272إسحاقأديب

دمشقفيولد.سوريوصحفىوشاعرأديبأم(.885

.لبنانفيوتوفي

فيالنشيطبالعملقضاهاسنةوعشرينتسعاعاش

النظمفىالنبوغبوادرعليهظهرت.والأدبالصحافة

ترك.عشرةالثانيةيتجاوزلموهومبكرةسنفيوالنثر

كاتبا،الجماركفيوعملعشرةالحاديةفيوهوالمدرسة

أشهر.بضعةفيوأجادهاذلكأثناءالتركيةاللغةودرس

ظلترغبتهولكن،بيروتفيالحكوميةالوظائففيتنق!!

فيللكتابةوتفرغالح!ضميأحملافاعتزل،بالكتالةمعلقة

روعةبسببالقراءبينواسعةشهرةأكسبهمما،الصحف

عبارته.وقوةأسلوبه

وساعدام876سنةمصرإلىإسحاقأديبانتقل

فيالبرامإلمسرحيةبعضتقديمفيالنقاشسليمصديقه

الأفغانيالدينجمالآنذاكالقاهرةفيوكان.الإسكندرية

علىفشجعه،حلقتهإلىوانضمإسحاقأديبأجهإفسافر

فأصدر،والتخلفالظلمومحاربةالصحافةاحتراف

الإسكندريةفيأصدرثمام877مشةمصرصحيفة

!شةالنقالقسليمصديقهمعبالاشتراكالتجارةصحيفة

اتجاههمابسببأخيتاأأصحيفتيناوأحشأم،878

للأجانب.المناهضاضحرريا

وأصدرأم987سنةباريسإلىإسحاقأديبانتقل

بيروتإلىعادأنمالبثثم،القاهرةمصرجريدةفيها

إلىرجعولكنهمصرإلىانتقلثمالصدر،بداءمريضا

ألجأهثم،العرابيةالثورةالدلاعبعدبالصحافةوعمللبنان

أم885مشةبيروتفيتوفيحتىالاعتزالإلىالمرض

الثالث.عقدهيكولولم

ترجمها،أوممتبهاالتيالمقالاتفىآثارهتنحصر

مثل:الفرنسيةعنكتبمنترجمهمابعضإلىإضافة

جمعتوقدالحسناء.والباريسية،وشارلمان،آندروماك

.مرةمنأكثرطبعالذيالدرركتابفيوأشعارهمقاللاته

أديب.غنيمى،ان!:.عديميأديب

مجموعةالأديرونداكجبال.جبالالأديرولداك،

الجزءفي2كم03).00نحوتشملجبليةسلسلةمن

الجبالهذهوتقع،نيويوركلولايةالشرقيالشمالي

السياحمنكثيرويقوم.الابلاشجبالغرب

الحياةلوجودوذلك،الأديرونداكبزيارةوالرياضيين

الجبليةالقمموتبلغ.الجميلةولمناظرهابهاالفطرية

القممهذهمعظموترتفعقمة،001حواليبالمنطقة

قمةأعلىمارسىجبلويعتبر.أم،002منأكثرإلى

أما،أمو962يبلإرتفاعهإذ،نيويوركولايةفىجبلية

بالمنطقةوتنتشر.أمو558ارتفاعهافيبلغالجونكنقمة

وجورجشامبلينبحيرتىتضمالتيالبحيراتمئات
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بلاسيدوبحيرةساراناكبحيراتوتشتهروغيرها،

.الزائرونيرتادهامنتجعاتبوصفها

عندماتكونتالأديروندأكجبالأنالعلماءويقدر

،للأرضالداخليةالطبقةقويةجيولوجيةقوىأزاحت

معظمتكونتثم،سنةبليونمنأكثرقبلوذلك

الأنهربوساطةلاحقوقتفيبالمنطقةالبحيرات

بالمنطقةمساحةخصصتام298عاموفي.الجليدية

حديقةعليهالتقامهكتار000.2منأكثربلغت

فيعليهكانتعماالحديقةتومحيعتموقد.أديرونداك

4.2منأكثرحالئاتغطيأصبحتحتىالأمربادئ

وجاءت.والخاصةالعامةالأرأضىمنهكتارمليون

التيللإيروكويسالهنديةالكلمةمنأديرونداككلمة

يكونأنالمرجحومنالشجر.قلفآكلعلىيطلقونها

الهنودلوصفاللفظهذااستعملواقدالإيروكويس

المجاورين.الجونكن

.نيويورك:أيضانظرا

ا!ط!ق،علىمدنهاوأكبرإثيوبياعاصمةأ؟بأديس

عظيمومركز،الإفريقيةالقارةفيقياديةمدينةأيضاوهي

فيتقعوهى.الدوليةالإفريقيةالمؤتمرأتلعقدالأهمية

تحديدولمعرفةنسمةأ!214)577سكانهاإثيوبيا.وسط

إثيوبيا.:نظرا،الموقع

إنتوتو،لجبالالجنوبيةالمنحدراتعلىأباباأديستقع

كثيراالأوكالبتوسأشجاروتنمو.عميقةأوديةوتتخللها

لها.المجاورةوالمناطقأباباأديسفي

كانأبابابأديص!قصراباثيوبياالوطنيةالحكومةوتشغل

قصريقعكذلك،الثانيمنليكالسابقالإمبراطوريمتلكه

أديسفيالأولهيلاسيلاسيالسابقللإمبراطوراليوبيل

الاقتصاديةواللجنةالإفريقيةالوحدةمنظمةأنكماأبابا.

المعالموتضمأبابا.بأدلسمقريهمااتخذتاقدلإفريقيا

أبابا،أديسوجامعةالقومىالمسرحالمدينةبهذهالبارزة

المتاحف.منالكثيرإلىباللإضافة

إلىجنباالسكانمنوالفقراءالأغنياءمنازلتصطف

منتتفاوتمنازلوهيأبابا.أديسأرجاءكلفىجنب

ومساكن،الرقيمنعالجانبعلىشققذاتعمارات

التيالتقليديةالإفريقيةالأكواخإلى،الأوروبيالطرازعلى

الطين.منبنيت

تجاريا،مركزابوصفهابأهميتهاأباباأديستتميز

الطلقالهواءأسواقأكبرمنبسوقتحظىأيضاوهي

المدينةمنتجاتوتشملميركاتو.يسمى،الإفريقية

أباباولأديسوالتئ.والمنسوجاتوالسكرالإسمنت

العاصمةيربطانحديديةسكةوخطدوليمطار

خليجعلىتقعالتيجيبوتيدولةعاصمة،بجيبوتي

ذلكوغيرالسكانفيالمطردةالزيادةأدتوقد.عدن

البطالة.مشكلةتفاقمإلىالعوأملمن

أسسهافقدبمأم887عامإلىأباباأديص!تاريخيرجع

الذيوهوشاوا،مقاطعةعلىملكاكانالذيالثانيمنليك

العرشاعتلىحيث،للمقاطعةعاصمةأباباأديسمنجعل

أديص!أصبحتثمومنبمأم988عامفيإثيوبياعلىملكا

معظمكانتام،749عاموحتى.الدولةعاصمةأبابا

المنحدراتعلىالبلادم!الأوسطالجزءفىتقعإثيوبيا،عاصمةأباباأديس

والإفريقية.العالميةالمؤتمراتمنلكثير

ومقراالإفريقيةللتجارةرئيسيامركزاوتعدأنتوتو،جمالمنالجنوبية
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طبقةوأعضاءالإمبراطورلأسرةمملوكةأباباأديسأراضي

تزعمالعامذلكوفيلماثيوبيا.الأورثوذكسيةوالكنيسةالنبلاء

هيلاسيلاسيبالإمبراطورأطاحتثورةالإثيوبيالجيشقواد

الحكومة.سيطرةتحتبعدئذالمدينةمنطقةلتصبح،الأول

طبيث.م(0681-71)13توماس،أديسون

.مرض،أديسونانظر:.أديسونلمرضبوصفهاشتهربريطاني

برونزيفيهاالجلديكودالتيأ،الحاهذهعنأديسونكتب

قامبحثورقةفيوذلك،الكظريةالغددإصابةمعاللون

أديسونأنيمياوصففقدلذأ!كإضافة.ام855عامبتقديمها

لقد.الدمفقرانظر:.الوبيلالدمفقرباسماليومتعرفالتي

فيالفائقةمقدرتهعلىكبيرااعتماداأديسونتمهرةاعتمدت

المرضىعلىالمضنيةالطبيةفحوصهإنبل.والتدريسالطب

الأساطير.منضرئاصارتالممتازةوتشخيصاته

تاينمنمقربةعلىنيوكاسلمنبالقربأديسونولد

منالطبفىالعلميةدرجتهعلىوحصلببريطانيا،

الطبممارسةفيوبدأ،ام815عامفيأدنبرةجامعة

م!ساعداطبيباعين،أم824عاموفي.بلندنعملئا

إجراءأضدريسبابدأحيث،بلندنجايبمستشفى

في،منهجعلماوذأ!كالمستشفىبذلكالطبيةالدراسات

ببريطانيا.الطبمجالفيرائدةشخصية،النهاية

أشهرام(.319)1847ألفاتوماس،أديسون

الرسميالتعليممنينللم.التاريخفيأمريكيمخترع

البشرمنالملايينحياةغيرلكنهفقط،أشهرثلاثةمنأكثر

.الأسطواناتومشغلالكهربائيالمصباح:منهاباختراعات

احتراعا.3901مجموعهماوسجل

جهد.%99وإلهام%ابأنهاالعبقريةأديسونعرف

وتنبأ،المذياعيخترعوكاد،الطبحقلفيتجاربوأجرى

الذرية.الطاقةباستعمال

ومنها،الاخريناختراعاتحسنفإنهذلكإلىوإضافة

والقطار،الكهربائيوالمولد،الكاتبةوالالة،الهاتف

ئي.الكهربا

فشلتفعندما.أديسونعزيمةليوهنالفشليكنلم

إعطاءفي)بطارية(مركمعلىبهاقامتحربة000/01

ذلكعند.يواسيهأنأصدقائهأحدحاول،المرجوةالنتائج

اكتشفتلقد.أفشللمأنا"لماذا،أديسونلهقال

لم!.المطلوبالهدفإلىتؤديلاطريقة000/01

بولايةميلانفيم1847فبراير11فيأديسونولد

أطفالوأصغرسالغوكان.المتحدةبالولاياتأوهايو

.أديسونإليوتونانسيساميول

ثابتةبخطىالمجتمعلخيرإسهاماتهفيأديسوناستمر

،الصوتمسجلوهو،المسجلالأولاختراعهمنابتداء

الصناعيالمطاطلعملأسلوبوهوالأخير،اختراعهإلى

أكتوبر81فىومات.الذهبيةالقضبانذاتالنباتاتمن

عاما.84وعمرهم3191عام

سنواتطوالالعطمةومتعتهالدائ!ارفيقهالعملكان

لاشخصيتهفيكبيرباستقلاللمجمتعدائماوظل.حياته

الخاصة.أفكارهإلاتسيره

اختراعهفيالعالملخيرالرئيسيإسهامهيتمثلولم

الاختراعذلكجعلفيوإنما،فحمسبالكهربائيالمصباح

المحطاتإحدىتصميمهبعدالملاي!تأيديمتناولفي

العالم.فىالأولىالكهربائية

يصخطيرداءأديسونمرض.مرص،أدلشون

للغدةالخارجيةبالطبقةيلحقتلفومحببهالكظريةالغدد

المناعةجهازوظائفاختلالأوالسرطانأوللدرننتيجة

الكظرقشرةإفرازفىالتلفلمجدخلحيث،الجسمفى

فيضعفمنالمرضهذاضحاياويعاني.للهورمونات

فيتدريجيوسواد،الجسمسوائلفىوفقدان،العضلات

.بالمرضللإصابةقابليةأكثريصبحونقدأنهمكماالجلد.

ضحاياهأنغير،يعالجلمإذاقاتلالمرضهذابأنعل!ا

تأديةيستطعونإضافيةبهورموناتالعلاجلهميتوافرالذين

جيد.بشكلمهامهم

.الغدةأيضا:ان!

ك!

قدرةحسنأديسون

إرسالعلىالهاتى

المحولبابتكارالأصوات

أقصى)الصورةالكربولي

يزاللاالدي(اليمين

الهوات!فىيستعمل

الحديثة.

جمؤ!ث

ورفي!

*.،حم
صووء

---
رر!ا

رز-،ءأ
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الأشجار.تحفهاممهدةعريضةطرقاعامةضواحيهاوتضم،مستويةأرضعلىأقيمتالتحططجيدةمديسةأديليد

وقد.الجنوبية!سترالياالرئيسيوالميناءالعاصمةأدب

زوجةأديليدالملكةلذكرىتخليذاالاسمبهذاسميت

أ!.23لأ716سكانها.الرابعوليمالبريطانيالملك

إداريمركزأهمأنهافيأديليداهميةوتكمن.نسمة

أنهاكما.الجنوبيةأمشراليافيوثقافيوتجاريبل،وصناعى

لتجمئوتوزيعونقطة،للدولةالرئيسىالمواصلاتمركز

المصنعة.البضائع

وليمالكولونيلاختارام836ديسمبر31وفي

أديليد،موقع،الجنوبيةلأمحترالياعاممساحأولوهو،لايت

نالتلقد.أم837عامفيالمدينةإنشاءخططواستكمل

وقدالنطاقواسعامعتحساناالمدينةلتشييدلايتخطط

أخضربنطاقمحاطةوميادينواسعةشوارععلىاشتملت

للمدينة.الوسطىالمنطقةحولالمتنزهاتمن

الكناش،بمدينةالأحيانمنكثيرفيأديليدإلىيشار

كلأديليدمهرجانويقامكنائسها.أنتشارلكثرةوذلك

سنوياالأسترالىالكبيربركسسياراتسباقويقام.سنتين

محطةفينادأقيموقد.للمدينةالداخليةالشوارعخلال

الشمالية.تيريسفىالرئيسيةالحديديةالسكة

يمتدالذيالساحليبشريطهاللسواحمعروفةأديليدإن

والنطاقلجبالهاالطيعيالجمالعنفضلا،كم35لمسافة

التجاريةالمنطقةحولالمتنزهاتمناطقتمثلهالذيالفريد

بمناخلتمتعهاأديليدفيالعيعقالنالرويفضل.المركزية

بالدفءتمتازفهي،المعتدلالمتوسطالأبيضالبحر

الشتاء.فيوالرطوبةوبالبردالصيفموسمفيوالجفاف

يهطلسمه3فهوالعامفىامطارهاهطولمعدلأما

أكثروهوفبراير،شهروفيالشتاء.أشهرفيمعظمها
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درجةمعدليرتفع،الحرارةدرجةفىارتفاعاالشهور

شهرفيالحرارةدرجةتنخفضبينما،م523إلىالحرارة

.م015إلى،برودةالسنةشهورأكثريمثلالذييوليو

تمتدإذ2،أكم08)0حوافيالعاصمةمنطقةتغطي

فيالرمليةسيليكسشواطئإلىالشمالفيجولرمن

أديليد.سهلعلىكم75مسافةإلىتمتدوهي،الجنوب

المدشة

ومنفينسنتالقديسبخليجالغر!منالمدينةتحاط

التورينسنهرويجري.الجنوبيةلوفتىجبلبسلاسلالشرق

متعرجخطبمثابةويكون،المدينةمنالأوسطالجزءعبر

الأجزاءبينالتقريبوجهعلىيفصلولكنهوغربا،ضرقا

القلبالومعطهذاويعتبر.المدينةلوسطوالجنوبيةالشمالية

للمدينة،والسياسيةوالاجتماعيةالتجاريةللحياةالنابض

أما.والولايةالمنطقةلكلوالخدماتالبضائعبتوفيرويقوم

المتنزهاتتعحلففهيواسمكنيةالصناعيةالمناطق

الداخلية.

الطوبمنأديليدفيالمبانيأغلبتبنى.المباني

الأحجارووفرة،الاحشابندرةإلىذلكومرد،والحجارة

المستعمرونبىوقد.والطينالمحاجرمنالمستخرجة

والتربةالجيريوالحجرالطوبمنمنازلهمالأوائل

الأخشابمنأطحاكممسكنأولبنيوقدالمحسحوقة،

.أم838عامفيذلكوكانوالفخار

وأوائلعشرأضالحمعاالقرنمنالأخيرةالسنواتوخلال

كثيراالاديليديونالبناؤونشميد،الميلاديينالشرينالقرن

لهذهالممتازةالنماذجومن.الجميلةالحجريةالمنازلمن

والمحكمةالبرلمانودارالمدينةكنائسبعضالحجريةالمباني

الرومانيةالكاتدرائيةإلىبالإضافة،الشرطةومحاكمالعليا

بيترالقدي!م!وكاتدرائيةأكسافيرللقديسالكاثوليكية

النيوزيلنديوالمصر!الأمشراليالمصرفومبانيالإنجيلية

إيبر.هنريمنزلوكدلك

الخاصةالتسهيلاتمعظمأديليدتوفر.والفنونالتعليم

المؤسساتوتضمأمشراليا.جنوبفيالعاليبالتعليم

وجامعةأديليد،جامعة:المدينةداخلشيدتالتيالتعليمية

مبانيهاتنتشرعالتعليموكليةأستراليا،بجنوبفلايندرز

المدينة.أرجاءفيالعديدةالجامعية

المهرجانويجذب،عامينكلأديليدمهرجانيقام

عرضقاعةالمهرجانويتيح،العالميينالممثلينمنالمشهورين

فهناكالأمشراليين.منوالمبدعينالممثلينللفنانينمهمة

مهرجانمركزيضمهاالتيالفنيةالعروضمنتشكيلة

كالأوبما،الأديليديةالمسرحيةالفنونيمثلالذيأديليد

الفردية،الموسيقيةوالحفلاتالأوركستراوحفلاتوالباليه

الفنيةوالمعارضالسنيمائيةوالأفلامالتمثيلإلىبالإضافة

.مسارحعدةأيضاوتوجدالرئيسية

فهي،الإطلاقعلىأديليدبمدينةالمعارضأهمأما

مجموعةتضمالتيالجنوبيةألمشراليافنونمعارضدور

ثقافةتبرزالتيالموادمنالعالميةالتشكيلاتأجملمن

الجنوبيالهادئالمحيطوسكان،الأصليينأ!شراليالمسكان

معرضالأخرىالمعارضوتشمل.الجديدةوغينياالغربي

ميناءفيالبحريوالمعرض،التقنىوالمعرض،النباتات

بيردومعرضهايلفيالحديديةالسككومعرضأديليد،

أسترالياولايةمكتبةوتقع.السياراتلصناعةوود

المكتباتمنالكثيربجانبأديليدمدينةفيالجنوبية

.ال!خرىالمهمة

من%68حوالىأديليدسكانيشكل.السكان

أديليدكانتوقد.الجنوبيةأسترالياولايةسكانمجموع

منفقط52%السابقفيتضمام219عامالمدينة

الذينالسكاننسبةزادتثم.الولايةسكانمجموع

الجديدةللضواحيالمطردالنموبسبببأديليديعيشون

وتجذبنورلنجا.،غليتريتى،إليزابيثوخصوصا

أعداداأديليدفيالمتوافرةالعملوفرصالترفيهيةالمجالات

منوالسبعينياتالستينياتوخلال.أضاسامنجديدة

الداخليةالمناطقفيالسكانعددانخفض،العشرينالقرن

الاتحاههذاانعكسماوسرعانالقديمةوالضواحيللمدينة

العشرين.القرنمنالثمانينياتفي

أمشرالياجنوبفيالنطاقالواسعةالهجرةأدتلقد

الثانيةالعالميةالحربنشوبمنذبدأتالتيوهي

المولودينالسكانحجمتقليصإلىأم(1-459)939

وقد.للسكانالعرقيةالتشكيلةمنوزادتأمشراليا،في

فىمهمادورافأدوابأديليدالمهاجرينهؤلاءمعظماستقر

المهاجريننوعيةوتشملأستراليا.بجنوبالصناعيةالتنمية

الأصليين،السكانبجانبالعرقيةالمجموعاتمن

الألمانوكذلكواليونانيينوالإيطاليينالبريطانيين

والروساليوغسلافوتشمل،والبولنديينوالهولنديين

منوالاسيويينالتشيكيينإلىبالإضافة،والنمساولين

آسيا.شرقجنوب

الداخليةالضواحيفيالمهاجرينمنكثيرويعيمش

وأسلوبنمطفيالمقيمونهؤلاءأثروقدأديليد،لمدينة

وقاعاتكنائسوساعدت.للمدينةالقديمةالضواحي

ثقافتهمعلىالحفاظعلىالمهاجرينهؤلاءجالياتوأندية

نتيجةالجمهوربينالقدمكرةلعبةانتعشتكذلك.العرقية

!رلقد.المهاجرينمجموعاتواهتماملمشاركة

فى،الأسواقفيالبساتينإنتاجيةواليونانيونالإيطاليون

نسبةإنأديليد.مدينةبأطرافالضواحيمناطقبعض
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من%43يقاربماتشكلأديليدفيالمقيمينالبريطانيين

.السكانمجموع

العاملةالقوىمن73%حوالينسبةتتركز.الاقتصاد

المنشآتتقومحيثأديليدمدينةفيأستراليابجنوب

وهي،العاصمةمنطقةفيالعمالمعظمبتشغيلالصناعية

العاملة.القوىمجموعمن21%حواليتعادلنسبة

والحدمات%02نحوالتجزئةوتحارةالجملةتجارةوتستوعب

نحوالتشييدأعمالتستوعببينما%أ9حواليالاجتماعية

بالتجارةالمشتغيننسبةوتبلغ.%4حوأليوالمواصلات7%

بمدينةالعاملةالقوىمجموعمن%92حواليوالصناعة

نسمة.411ر...نحوأيأديليد

الرئيسيةالصناعاتمناثنتانأديليدفيتوجد

تمتلكالتيالشركاتإحدىتشغلحيثللسيارات

فرد،4/ء..حواليوإليزابيثودفيلمدينةفيمصانع

بمدينتىالمقامةمصانعهافيالأخرىالشركةتستوعببينما

وتقوم.عامل4لأ002حوالىباركوتونسليلونسديل

المفرغةالصماماتبإمدادكلبيرنمدينةفيتقعانشركتان

تصنيعتباشرالمصانعمنكبيراعدداانونجد،والأنابيب

والأسمدةللكيماوياتالكبيرةالمصانعأما.المنزليةالأدوات

مرافقأقيمتوقدأديليد.بميناءمواقعهافتحتل،والإسمنت

ورشوتوجد،والصوفالحبوبلحفظضخمةتخزين

وجودأدىوقد.إسلنقتونمدينةفيالحديديةالسكة

منمتنوعةمجموعةجذبإلىاستانفاكبميناءنفطمصفاة

منالثمانينياتوفيحولها.قامتالتيالخفيفةالصناعات

تحعلأناسترالياجنوبحكومةحاولت،العشرينالقرن

ميدانبإنشاءوذلكالرفيعةللتقنيةمركزاأديليدمدينةمن

المدينة.شمالفيهكتارا85مساحتهللتقنية

على،الأستراليةالمدنمنكغيرهاأديليد،دأبتلقد

للا!شعمالالمياهمنإمدأداتهاعلىاهتمامهاأقصىتركيز

يستقبلأديليدسهلإن.والبشريوالزراعيالصناعي

قدراأديليدتتلقىبينما،العامفيالأمطارمنفقطسبم35

عليهوبناء.ومارسنوفمبرشهريبينالأمطارمنضئيلا

المياهبتخزينتقومأنأديليدحولالواقعةللمنطقةلابدكان

المتزايدين.لسكانهامناسبةإمداداتعلىللحفاظ

تتخذأديليدجبالفيالصغيرةالأنهارمنعددويوجد

منسم68إلىيصلماتستقبلمنطقةمنمصادرها

المياهمنالأكبرالجزءالأنهارهذهوتوفرسنويا،الأمطار

العميقةالضيقةالأوديةأماوضواحيها،أديليدفىالمستهلكة

للخزاناتمثاليةأمطارمستجمعاتفتكونالجبالفى

تبلغللأمطارمستجمعاالتورنزنهرويكون.الضخمة

لحديقةاللازمةالمياهبتوفيريقوموهو.2كم343مساحته

الخزاناتهذهتعملحيث،وملبروكفاليوهوبتورندون

بالإضافةأديليد،وميناءالشماليةوأديليدالمدينةخدمةعلى

الشرقية.الشماليةالضواحيإلى

سلسلةفيترتفعالتيالأنهارأكبرأنكابارنجانهرويعتبر

المياهإمدادفيأساسيبدورويقومالشاهقةالجبليةلوفتي

وتبلغ،للعاصمةالتابعةللمنطقةوالجنوبيةالغربيةللأجزاء

2.م983الأمطارمياهلتجميعالمستخدمةأرضهممساحة

خزانويقومبولد.وماونتفاليهبىخزاناتالنهرويمد

ويلونجا.بخدمةمايبونجانهرعلىمايبونجا

المياهلإمدادخزانأكبرالجنوبيةبارأخزانويشكلهذا

باراخزاناتالجنوبيةبارأنهرويزود.الجنوبيةلأستراليا

بدورهاالحزاناتهذهتقومثمومنبالمياهوباروساالجنوبية

بحاجتهاوإليزابيث،سالزبريمثلالضواحىبعضبتزويد

.المياهمن

خطعبربالمياهالعاصمةمنطقةموراينهرويزود

كم67طولهويبلغوأديليد،مانيومبينيصلالذيالأنابيب

إلىبالإضافة،م691وا9491عاميبينإنشاؤهتموقد

وأنكابارنجاموريجسربينيربطكم48طولهأنابيبخط

الأنابيبخطوطإن.ام739عامفيتشييدهتمالذي

المداخلمنالمتوافرةالمياهإمداداتكميةتزيدالمذكورة

العاصمة.خزاناتإلىالطيعية

،ولايةالمواصلاتهيئةوفرت.والاتصالاتالنقل

امتدادعلىكم659حواليطولهابلغعامةنقلخطوط

فيللحافلاتخطمائةمنأكثروهناك.والضواحيالمدينة

الضواحىحديدسكةخدماتوتغطي.العاصمةمنطقة

سنوئا.راكبمليون12حوالىوتحملكما53

الغربيةالرمليةالشواطئفيلأديليدالرئيسيالمطارويقع

صالةافتتحتوقد،المدينةولممطمنقصيرةمسافةعلى

بارفيلدمطاراتأحدويتولى.ام829عامفيدولية

قاعدةأدنبرةمطاريعملبينما،الخفيفةالطائراتخدمة

الملكية.الأستراليةالجويةللقواتالبحريللأسطول

سكةوخطوطمباشربطريقملبورنمعالمدينةوترتبط

بطريقأوغستاوبورتبيريبورتعبروتتصل،حديدية

لبيرثمؤديةحديديةسككوخطوطللقاراتعابر

وسيدني.وداروين

وهى)المعلن(،أدفرتايزرلجريدةطبعةأولظهرتوقد

تأسعستثم.ام858عامفي،الرئيسيةاليوميةالجريدة

فاصبحتبمام239عامفى)الأخبار(نيوزذاجريدة

ميلالصندايجريدةوتصدر.الرئيسةالمسائيةالجريدة

تعملفهي،الأستراليةالإذاعةهيئةأماالأحد.يومفيفقط

بالإضافة.لاسلكيةمحطاتوثلاثتلفازمحطةخلالمن

محطة41وتجارئةتلفازمحطاتثلاثتوجدذلكإلى

عامة.إذاعيةمحطاتوأرلغتجاريةإذاعة
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الرئيسيةالهيئةهوأديليدبلديةمجلسإن.الحكومة

فيالمركزيةالمنطهقةإدارةعنالمسؤولوهو،المحليةللحكومة

وستة،البلديةمحافظه!اعضوا91منويتكون.المدينة

مسؤوليةوتتضمنمستشارا.21و،البلديةمنأعضاء

وإصلاحها،الطرقتشييدبالضواحيالمحليةالمجالس

جمعبجانب،الجديدةالمبالىومعاينة،المجاريوتصريف

.الاستجماممناطقوتهيئةالنفايات

تارلخيةنبذة

كانوقدكورنا،سلالةمنالأصليونالسكانينحدر

بهااممتقرعندماالسلالةهذهمنفرد004حواليهناك

أدتوقد.م8561عامفيالأمربادئفيالأوروبيون

إلىبالمنطقةاستقرواالذينالمهاجرونبهاجاءالتىالأمراض

عامبحلولكلياوانقرضتكورلاسلالةمنالكثيرينوفاة

.ام087

مجلةفىالحالىأديليدمدينةلموقعإشحارةأولوردت

الساحلعلىمسحاأجرىالذيفليندرزماثيوالربان

بسفينتهأم،208وام108عاميفيلأسترالياالجنوبي

بمعاينتهعرفالبيضمنرج!أولأماإدمستيجيتر.

كوليتالربانكانفقد،الشاطئناحيةمنأديليدلسهل

لوفتىجبلقمةمنالسهلبمعاينةقامالذيوهوباركر،

تشارلزبهاقامالتيالرحلةإن.بورتنهرواكتشف

بادئفيالانتباهركزتقدموراينهرأسفلإلىلشيرت

جنولابعدفيماأصبحتالتىالمنطقةعلىالأمر

لألمحترأليا.

عاممساحأولبوساطةأديليدمو!اختيارتم

وصلوقد.لايتوليمالكولوني!!وهو،للمقاطعة

ما836عاميوليوشهرفيالمنطقةإلىالأوائلالمستوطنون

أغسطسوفيالكنغر.حزيرةعلىنبينبخليجنزلواحيث

الموا!منكثيربدرأسةوقاملايتوصلأم836عاممن

علىاشآيبهاممتقروأخيرا.والإقامةللعمرانالصالحة

عنمتراتالكيلومنقليلاالداخلإلىتتوغلمنطقةاختيار

فينسنت.القديسلخليجالشرقيالشاطئ

لخليجالرئيسيبالبرللامشيطانالمستعمرينأولوصل

فصكنوا.أم836عاممنديسمبرشهرفيفامحتهولد

معاينتهلايتأكملبينماالرملىالشاطىءعلىالخيامفي

وقد.للمدينةخطتهووضععليهاختيارهوقعالذيللموقع

ينايرمنعشرالحاديفيبدأتالتيالمعاينةاكتملت

هندمارشالحاك!اواختلف.شهرينخلالفيأم،837

موقعايفضلهندمار!قكانفقدالموقعاختيارفيولايت

امستهقرحاشدااجتماعاالمستعمرونعقدلقدللبحر.مجاورا

العاموبانتهاء.لايتمساندةعلىأخيرارأيهمفيه

2،ء..إلىارتفعقدأديليدمدينةلممكانعدد،كانالأول

!خما.مبنى05تشييداستكمالتمكما،نسمة

فيقانونياوميناءمرفأأضصبحأديليدميناءإعلانتم

العاشروفي.ام837عاممايوشهرمنوالشرينالحامس

جولرالحاكمأجاز،ام084عامأغسطسشهرمن

وبذلكالاستعماريالبلديالقانونالتنفيذيونوإداريوه

الأمرانتهىولقد.أستراليافىبلديمجلسأولأسسوا

مأ845عامفيالقانونألغيكما،الفشلإلىبالمجلس

المدينةفيالامورتسييرالجنوبيةأمشرالياحكومةفتولت

.أم852عامفيثانيةالمجلستأسيسأعيدحتى

ونوفمبرأم838يوليومابينالفترةفيانشئتولقد

مثلبعفالمدنأديليد،منكم5بعدوعلى،أم841

وجودوودكرفيلأديليدوبورت،وثيبارتونوبودنهندمارلق

ومكاتبجمركوإدارةمستشفىببناءجولرالحاكموقامود.

الأربعينياتوفي.شرطةقوةوأنشأطرقاشيدكما،ح!صمية

كساداالمستعمرةجابهت،الميلاديعشرالتامبعالقرنم!

أعادوبوراكابوندافيالنحاساكتشافانغيراقتصاديا

سكانعددبلغ،أمء68عاموبحلولجديد.منالاردهار

كينسينجتونضواحيصارتكماسممة،32؟081أديليد

،أم853عامفىوذلكمستقلةبلديةمجالسونورود

.أم855عامفيجلينلجوتبعتهم

عشرالتاسعالقرنمنالخمسينياتاواخروجاءت

فبحلول،والاتصالاتالنقلفىعظيمةبتطوراتالميلادي

وليمالملكشارعبينيربطجسرهناككانأم،856عام

خطوطكانق،أم086عامإطلالةومعأديليد.وشمال

أديلبورتإلىأديليدمنأنشئتقدالحديديةأسمكةا

ما856عاممنيوليوشهرفيتمكماوكابونداوسالزبري

معأديليدمدينةيصلكهربائي()برقتلغرافإقامة

والمناطقالضواحيمدنليشملبعدفيمامدث!ا،ملبورن

.للمستعمرةالبعيدة

تورنزنهرعلىبأديليديقامخزانأولاكتملوقد

أديليدشوارعإضاءةوتمت،ام086عامثورندونبوادي

كانتأم،109عاموبحلولأم،867عامبعدبالغاز

.الاستعمالقيدالغازطريقعنأوكهربائياالشوارعإضاءة

وذلكحصانيجرهتراماستعمالبدأأم،878عاموفي

الكهربائيالتراممحلهحلوقدوضواحيها،أديليدلخدمة

.ام709عامفى

قدالتلغرافخطوطكانت،ام877عامبدايةومع

ثموداروينوبيرثملبورنمدينةمعأديليدمدينةربطت

أديليدبينالمسافةيعبرقطارأولأم887عاموشهد.لندن

معأديليدتربطالتيالهاتفيةالحدماتأما،وملبورن

.أم883عامفيبدأتفقدوكابونداسيمافور
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،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثمانينياتوفي

مجالسالسستحيثالمنطقةفيازدهاراأديليدشهدت

سانتوفيأم،871عامفيينليبلدةفيجديدةمحلية

.ام883عامفيوثيبارتونوسيمافوربيترز

،أم872عامفىفاليهوبخزانإنشاءتموقد

لإمداداتإكمالأ،ام877عامفيفالىهبيوخزان

المجاريشبكةأنشئتفقدذلكإلىإضافة.المياهمنأديليد

نظاماكتملكماام،881عامفيإسلنجتونفي

أولأديليدمنجعلمماام009عامفيالعميقالتصريف

للتصريف.مجارشبكةفيهاتستعملبأستراليامدينة

وفروستهولدنشركةأنشئت،ام809عاموفي

لطرقالعاصمةشؤونأمانةوأدخلت،السياراتلهياكل

عاموفي.ام259عامالخطوطبعضعلىالحافلاتالترام

الكهربائيةالحافلاتنفسهاالشركةأدخلتأم،379

تدريجئاالتراممحلتحلالحافلاتأخذتثم)الترلى(

افتتاحتمفقدذلكإلىبالإضافة.التاليةسنةالأربعينخلال

.ام809عامفياوتربمرفأالمياهعميقميناء

الاقتصاديةالناحيةمنكثيراأديليدسكانعانىلقد

القرنمنالثلاثينياتفيحلالذيالكسادجراءمن

والتي،الجنوبيةبأسترالياالإسكانأمانةفإنلذا،العشرين

بايجاراتمنازلوفرتقدأم،369عامفيتأسست

الضواحي.بمناطقمخفضة

فيالثانيةالعالميةالحربأثناءالذخيرةورشبنيتلقد

ظلتفقدالثانويةالصناعةأماوبنفيلد،وفنسبريهندون

،ام469عاموفي.الحربنهايةبعدتوسعهافيمستمرة

الطاقةإمداداتعلىالإشرافالولايةحكومةتولت

الطاقةمحطاتتأسعستفقدذلكعلىوبناء،الكهربائية

تورنز.وجزيرةأوغستاميناءمنكلفى

سكانعددزاد،العشرينالقرنمنالثمانينياتوفي

فيجديدةضواحبنيتفقدنسمةالمليونعلىأديليد

لإيواءالجنوبفيونورلنجاالشمالفيجروفجولدن

المتزايدين.السكان

دولةرجلأم(.679-1)876كولرادأدلئاور،

فيتكوينهامنذالغربيةألمانيالجمهوريةمستشاراعملألماني

نالتوقد.ام639عامفيتقاعدهوحتىام949عام

اقتصادئاوانتعشتقيادتهظلفىسيادتهاالغربيةألمانيا

دوراوأدتالعسكريةقوتهاوبنتالوصفتفودتىبصورة

جاءتوقد.الغربيةلأوروباالوحدةتحقيقفيرئيسيا

وظيفةفيعملهبدألأنهللنظرلافتةأديناورإنجازات

أربعةلمدةواستمر،والسبعينالثالثةسنفىوهومستشار

عاما.عشر

علىأديناورساعد

-رأفي-كار-؟!فيالغربيةألمانياإدخال

ك!كا--غط-؟ي؟لارشمالمعاهدةمنظمة

رءتكاكا!الأوروبيوالمجلسالأطلسي

3+ر-والصلبالفحموجماعة

إلىباللإضافة،الأوروبية

الأوروبيةالسوقفىإدخالها

بلدهربطكما،المشتركة

أديناورصنرادالدولمعوثيقةبصورة

الضغطوتحت.الغربية

الحربجرائمبعضتجاهألمانيامسؤوليةأعلنالصهيوني

-1)939الثانيةالعالميةالحربخلالأرتكبتهاالتي

لبعضالتعويضاتبدفعألمانياقامتثمومنأم(،459

ديجوللغمارلالفرنسىالرئيسمعأديناوروقعكما.الدول

وقد،ام639عامفىوألمانيافرنسابينتاونمعاهدة

وألمانيافرنسابينللمصالحةرمزبمثابةالمعاهدةهذهاعتبرت

لمئاتتقليديينعدوينظلاالبلدينهذينلأنوذلكالغربية

السنين.

ذإ،بالقوةأتسمحكمامستشارابوصفهأديناورمارس

أدىوقد.زملائهلامعاملةمرؤوسيهمعاملةوزراءهعامل

عمرهمنالأخيرةالسنواتفيتصرفاتهانتقادإلىذلك

الديمقراطيالاتحاديالحزبأعضاءقبلمنالاستشاري

خصومه.منوكذلكإليهيختميالذيالنصراني

تعليمهوتلقىالغربيةبألمانياكولونفىأديناورولد

محاميا.ذلكبعدوصاروبونوميونخفريبيرجبجامعات

إلى1791عاممنالفترةفيكولونلمدينةمحافظاوعمل

العالميةالحربأثناءمراراالألمانسجنهوقد،أم339

الثانية.

العالميةالحربونهايةألمانيااحتلالهمبعدالحلفاءنصب

أبعدهماوسرعانكولونلمدينةمحافظاأديناورالثانية

ما479عامفيالقوميةالسياسةمعتركفدخلالبريطانيون

دوراأدىوقد.النصرانيالديمقراطيللحزبزعيمابوصفه

نافذأصبحالذي،الغربيةألمانيادستورصياغةفيبارزا

أولكعسبالعامذلكوفي.أم949عامفيالمفعول

مأ639عامفيتقاعدوعندمامستشارا،وصارلهانتخاب

مستشارا.إيرهاردلودوقنائبهانتخب

ديو.لراا:نظرا.!الإدا

)غيرربحيةغيرمؤسسةالحرةأوروياإداعكة

الإذاعيللإرسالللراديوشبكتينمنتتكون(استثمارية

.وأفغانستان)سابقا(العسوفييتيوالاتحادأوروبا،لشرق



الهواةإذاعة043

بلغارياإلىلغاتبتسعبرامجهاالحرةأوروباتذئإذاعة

ورومانيا.وبولنداولتوانياولاتفياوالمجروإستونيا

وبعضوأوكرانيالروسسيابرامجهاالحريةإذاعةوتذيع

وإلىلغةعشرةباثنتياسمابهتالسوفييتيالاتحادجمهوريات

حكومةبوساطةالحرةالإذاعةتأمسيستم.بلغتينأفغانستان

الإذاعيالإرساللجنةعليهاوتشرفالمتحدةالولايات

.المتحدةالولاياترئيسبوساطةتعيينهاتمالتيالعالمي

بكتابةالإذاعةلتلكتستمعالتيالمناطقمواطنويقوم

المعلوماتال!ذاعيتانالشبكتانوتوفر.البرامجمعظماوإنتاج

العالمية.ال!حداثعن

أماوتحليلها.الأخبارمنالبرامجنصفحوالىيتكون

الثقافيةالأحداثفيصفالبرامجمنالآخرالنصف

الاقتصاديةالمسائلعنمعلوماتيةخلفيةيعطيكماوالدينية

والسياسية.والتاريخية

الحرةأوروباإذاعةبتأسيسالمتحدةالولاياتقامت

،ام519عامفيالحريةوإذاعةأم،059عامفي

تقومالتيالمحاولاتلمناهضةالشبكتانهاتانوأنشئت

أخبارعنمواطنيهالعزلالاشتراكيةالحكوماتبها

هذهفىالشيوعيةالحكوماتانهيارقبلوذلكالعالم

القرنمنالتسعينياتوبدايةالثمانينياتنهايةفىالدول

الشبكاتدمبلكتمام769عاموفي.العشرين

إدارةالهيئةلهذه.كانالحريةإذاعةهيئةلتكوينالإذاعية

كانتالرئيسيةمكاتبهاأنإلاواشنطنولايةفيللأخبار

بألمانيا.ميونيخمدينةفى

.الهواةراديوان!:.الهواةإداعة

لأداءبالتنبيهتقوم،!!لاميةإعلاميةشعيرةالأدآ!

،والإعلامالنداءمطلقاللغةفيوالأذان.الخمسالصلوات

الناسفيوأذن):تعالىقولهفىالمعنىبهذاوردوقد

عميق!فجكلمنيأتينضامركلوعلىرجالايأتوكبالحج

:محددةبألفاظللصلاةنداءالاصطلاحفيوهو27.؟الحح

فأذنتباديتكأوغنمكفيكنت)إذا!!:لقوله

صوتمدىيسمعلافإنهبالنداء"،عوتكفارفعبالصلاة

(،القيامةيوملهشهدإلاشىءولاإن!عن،ولاجنالمؤذن

يرتفعالتي)المنارة(المئذنةجاءتالأذانومن.البخاريرواه

.المؤذنصوتمنها

أكبرالله:عينممرالرسولعنأترتكماالأذانوألفاظ

الله،إلاإلهلاأنأشهدأكبر.اللهأكبر.اللهأكبر.الله

الله،رسولمحمداأنأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد

علىحي،الصلاةعلىحياي!.رسولمحمداأنأشهد

فيكان)فإنالفلاخعلىحيالفلاخ،علىحى.الصلاة

من-الصلاة،النوممنخيرالصلاة:قالالفجرأذان

الله.إلاإلهلاأكبر.اللهأكبر،الله(،النوم

والقرىالمدنأهلعلىكفائىواجبالأذانوحكبم

)إذا:صدوم!لقوله،الاخرينعنسقطاحدهمبهقامإذا

وليؤمكم،أحايهملكمفليؤذنالصلاةحضرت

اللهرسولعنالمأثورةبألفاظهفالنداء.عديه!ئ(أكبركم

.الصلواتد!داءملازمضو!م!

المسجد.بمالصلاة:أيضاانظر

الجنة.موزانظر:.الجديادان

اسموهوالبوصيربمأيضاعليهويطلقادبادا!

التيالوبريةالحوليةالنباتاتمننوغا035منلأكثر

الدبأذاننباتاتتنمو.الخنزيريةالفصيلةإلىتنتمي

فيالجافةالحجريةالأماكنوتعد.وآسياأوروبافىأساسا

ولهالها.مناسبةمناطقالمتوسطالأبيضالبحرمنطهقة

ينمووالتىالأرضمنالقريبةالورديةالأوراقمنحلية

طويل.زهريعنقودمنها

الدبآذانبذورتبقى

طويلةلفتراتللنموقابلة

بقيأنبعدنبتقدوبعضها

سنة.001لمدةهاجعا

علىالدبآذانتنمو

وفىأ!رقاجوانب

فيالمهجورةالأراضى

أضباتاهذاظلأوروبا.

طويلةلفترةمستخدما

الربو.أمراضلعلاج

الدبآذانيزرع

الدبآذانغربفيالموجودالأبيض

الحدائق.فيأوروباووسط

الدبآذاننباتالحدائقفيتزرعالتيالجذابةأنواعهومن

عرضها،برتقاليأوزاهأصفرلونذاتزهورولهالبرتقافي

سم.4نحو

وداكنةحجفاأصغرزهورفلهالأسودالدبآذانأما

السحر،فيالماضىفياستخدمتوقدوسطهها.فياللون

.الأصباغمصادرمنمصدروهي

فىالبريالنباتانظر:.الورقأسودالدبأدان

(.الورقأسودالد!)آدادالعربيةالبلاد

القوقاز،جبالمنطقةفيتقعإسلاميةدولةأدرسان

علىحصلتوقد.قزوينلبحرالغربيالشاطئعلى

نج!

حعة

إ!ط!!؟

؟*

ث!رز+!بر

ب
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مااستمرتأنبعد.أم199أهـ،241عاماستقلالها

السابق.السوفييتيالاتحادمنجزءاعاماسبعينمنيقرب

.أذربيجانجمهوريةالرسميالدولةواسم

وسكانهاكم،006.86نحوأذربيجانمساحةتبلغ

معظمهاتقعام(.)699نسمة)00072057مننحو

أوروبا.منيعتبرشماليهامنجزءالكنآسياقارةفي

ذاتناخيشيفانجمهوريةباسميعرفمنهاجزءوهناك

.أذربيجانبقيةعنأرمينيةأرضوتفصلها،الذاتيالحكم

مدنها.أكبروهيباكوهيأذربيجانوعاصمة

الحكومةفيرسميةشخصيةأقوى.الحكمنظام

خمسلمدةالشعبوينتخبه.الرئيسهوالأذربيجانية

الوزراء،رئيسويرأسهالوزراء،مجلصيقوم.سنوات

يسن.أعضائهتعيينالرئيسويتولى،الحكمدفةبتسيير

منويتألف.القوانينمجلسمليالمسمىالوطنيالمجلس

عضوا.05

جمهوريةعلىالرئيسيةالإداريةالوحداتتشتمل

،ومدن،مقاطعاتوعلى،الذاتىالحكمذاتناخيشيفان

إدارةمجلسالوحداتهذهمنوحدةكليحكم.وقرى

81عمرهأذربيجانيشخصلكل.المحليةالشؤونلتسيير

التصويت.حقفأكثرسنة

وتوجدالعليا،المحكمةهيأذربيجانفيمحكمةأعلى

أيضا.محليةمحاكم

جندي00004منيتكونجيشلأذربيجان

أذربيجانيكليخدم.جويةوقوأتصغيربحريوأسطول

شهرا.17مدةالمسلحةالقواتفيعاما18سنهبلغ

سكانمن83%منيقربماينحدر.السكان

والروسالأرمنمنكلويشكل.أذريأصلمنأذربيجان

.السكانمن5%

فى%46ومدنفىالأذريالشعبمن%54يعيش

الريف.

الأرمنيدينبينما،بالإسلامالأذربيجانيينمعظميدين

الأرمنيةبالكنيستينمعظمهمويرتبط،بالنصرانية

بالكنيسةالروسيرتبطحينفي.الشرقيةوالأورثوذكسية

الروسية.الأورثوذكسية

علىالثمانينياتعقدنهايةحتىالشيوعيونعمل

والمدارسالمساجد،لماغلاقفقاموأالدينيةالأنشطةإضعاف

منالحكومةخففتالثمانينياتعقدأواخروفي.الدينية

.أم099عامتماماتدخلهاوأنهتالدينعلىسيطرتها

العطلاتفيويلبسونالأورويالزيالرجاليرتدي

فيالمسلماتالنساءأما.الفضفاضالتقليدياللباس

الرأسيغطىالذيالأسودالشالفيرتدينالريفيةالمناطق

فهيالأذريةاللغةأما.الوجهعلىأسدلوربماوالكتفين

موجزةحقائق

الأذرية.:الرسميةاللغة

.2كم006.86:المساحة

الشرقمن،كم385الجنو!إلىالشمالمنمسافةأطول:ا!لسافات

كم.475الغربإلى

.م664.4وارتفاعها،ديوريبارارقمةهوارتفاعأعلى:الارتفاع

قزوي!بحرساحلهوانخفاضأدنىالبحر.سطحمستوىفوق

المحر.سطحمستوىدونم28وينحفض

.ام699عامنسمة/0007.057بعددهمقدر:السكان

ريص.سكان%46ومدنسكان54%20اكم216:السكانيةالكثافة

من،نسمة.867/3707:أم989تعدادفيالسكانعددبلغ

نسمة.7لم281،،،،إلىم1002عامالسكانعدديصلأنالمتوقع

والموالتي،والحبو!،،والفواكه،القطن:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

.والخضراوات،اولتبغ،والشاي

الكيميائية.والموادوالملابص،المفط،ومصافيالبناء،مواد:المشاعات

والنفط،،الطيعىوالغاز،والحديد،والمحاس،الألومنيوم:اللعادن

والملح.

وأحمرفاغأزرق:أفقيةخوطثلاثةالأذربيحانيللعلم:العلم

ونجمة.أبيضهلالالعلموسطفىويوحدوأخضر،

الروسىالروبل)ويستخدمالماناتهيالرئيسيةالمقدوحدة:العملة

النقود.الظر:،الصعرىالوحدةلمعرفةأيضا(.

بيجانراذ

طرق

حديديةلسك

وطنيةعاصمة!

أخرىوبلدا!مدر.

البحرسطحمسنوىلمحوقالارتعاع*

الدوليةالحدودثىمرجعاليستالحريطةهذه

وكراليا3كاكااءس،؟!!دصع"لميركارا

ولالميبماا"!،!-جحر

ثحئم!+هـشح!لوسياالأ:"صار

صلأ،ححوعحمسمش،بمعاوزكق!نا!كاأ3

لأبؤثتأشمتإدأذ!!حايم!ئج"ي!يئيا-!كيا

بم!?كا3"!،،داإس،لتئقياآ

ضربمحليكممذ!يملعراق

6ئم!السدية؟،!عزليهإصل!ش!حع!؟ا

7ء+ر؟3لا--!ك!!--ثيلنه!---سء.لحماخوو؟!اخ كا!2/زر3--!!،كا"ى!!ؤئرر!،لا؟

كا31كاسسزرئر!شص!ضاء"ال!كأموحتادر!ء)يحر

ى!""لم!!!زر!فمماكلنا

أوا10!رر!

.01،*أش"كاء3لإب!!3،-\سيارا

!.---بيرر6ر2ء+.*396تمع!*إءإ

؟ءة*،؟ع!ثؤرالادع.سو

؟عا3ءمجالا

إ"جيبمء3-عءمركاعء!ادرعلاشل!جدلرفبردشاغ؟ا

كاصيمكا!4زإ.لمهس//كا7!صسك!عغش--ا!لئالما،-ع-

؟صءحكا!*ض7!لم!-7كا.ييائدصكبمر-رأس

ستلم،/*ىء؟رأسبر-سليسا

!!سرر!-؟ءذزلو!س؟7لأكا!لأ3با.03كو"كلاسهـع*تا.أ"

رىكالمءكا

لهلخرولأ"4أ!رر)كلإ4لم-4لتكؤرالشما

03!تم؟!!!أكاكا

3"4!كأكلمئارإ

،ء3يرضععلوثثحئر!ض،كاع.ص!قي

/-كا!سلا!وتما*لم9د3!

!جور.ى

،لم.ي

3-لو

كا!نرو*-حزر!كا

3،-!جاتر؟

كلءكا*ء3!؟!لابر.

!كأ!جا!!ىلآءى/ءكأ

لالادكا!ب!اأش

حقوي

"كااة!حححهر
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الرئيسيالتروة!صدروهو،المفطت!صير!صاليلهايوحدأسئيسىاالقومياءوهيقزوير.لحرعلىتقعأدربيجانعاصمةباكو

.لأذربيجان

يقطنونكانواالذينوالتركالفرسلغاتمنمزيج

الحديثةالتركيةاللغةالأذريةاللغةوتشبهسابقاأذربيجان

جدا.

غربيشمالمنالقوقازجبالتمتد.والمناخالسطح

القوقازجبالتمتدبينما،أذربيجانشرقيشحمالإلى

تعتبر.الشرقىالجنوبإلى،الغربىالجنوبمنالصغرى

أماأوروبا.منجزءاالقوقازجبالشماليالواقعةالمساحة

آسيا.قارةفتتبعالجبليةالسلاسلجنوبيالواقعةالمنطقة

البلاد،فيالأعلىوهيديوزيبازارجبلقمةارتفاعيصل

.م46642إلى

مجزأةأراضوهى،الوعرةالأرمينيةالهضبةتشغل

.أذربيجانمنالغربيالجنوبيالجزء،العميقةبالخوانق

السلاسلعبرالرئيسيأذربيجاننهروهوكورانهريجري

عليهيطلقوجافاوالمسعا،سهلايجتازكما،الجبلية

الرئيسيالرافد،أراسنهرويجري.أراس-كورامنخفض

منالجنوبيةالحدزدمنأجزاءامتدادعلىكورا،لنهر

ومنها،أذربيجانفيمهمةأخرىأنهاروتوجد.أذربيجان

وتوليد،الريلمياهمصدراالأنهارتعتبرأكيرا.ونهرترترنهر

الطاقةكورانهرعلىالمقاممنجشاورسديوفرالكهرباء.

الصناعي.غياندزهاولإقليمباكولمدينةالكهرومائية

وحار،طويلأذربيجانفيالمنخفضةالأراضيصيف

فيأغسطصشهرحرارةدرجةمتوسطبارد.والشتاء

معدلاتتتراوحيناير.فيم4و،م26المنخفضةالأراضي

معظمفىسم،38إلى13بينللأمطارالسنويالتساقط

والمناطقالمرتفعاتوتتلقىالقطر.منالمنخفضةالمناطق

قزوينبحرعلىالواقعةأذربيجانمنالشرقيةالجنوبية

كلالمتوسطفىسمأ04و001بينماتتراوحأمطارا

عام.

الإنتاجنصفنحوالصناعةتشكلالاقتصاد.

البناءموادعلىوتشتمل،لأذربيجانالاقتصادي

والمنسوجاتالنفطوتكريرالمعدنيةوالصناعات

باكو،هيالرئيسيةالصناعةمراكز.الكيميائيةوالصناعات
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المكانةالنفطيحتل.ناخيشيفان،زانكاندي،شيكيجانجا،

الثروةمصدروهو.أذربيجانفيالمعدنيالإنتاجفيالأولى

علىباكو،منطقةفىالنفطحقولاكبروتقع،الرئيسي

المعادنمنالبحر.داخلوفيقزوينلبحرالغربيالشاطئ

والغازوالنحاس!،،الألومنيومأذربيجانفيالأخرى

والملح.،الطيعى

القوميالاقتصسادياللإنتا!قيمةثلثنحوالزراعةتحتل

المحاصيل.مرويةالزراعيةالأراضيمن7%.و،لأذربيجان

والحبوبوالفواكهالقطن:هيالمنخفضةالأراضيفي

دودةالمزارعينبعضيربي.والخضراواتوالتبغوالشاي

البقر،الرعاةويربى.الطيعيالحريرصناعةأجلمنالقز

صيدشمحينفي،الجبليةالسفوحعلىوالماعز،والغنم

قزوين.بحرمنالأسماك

معظمالحكومةامتلكت،الشيوعىالحكبمفترةخلال

ما199عاموفي.الآخرىوالاعمال،والمصانعالمزارع

التجاريةالمؤسساتلبعضالسوفييتيةالحكومةسمحت

سنالأذريةالحكومةبدأتأم299عاموفيالحر.بالعمل

الحر.الاقتصادعلىتشجعقوانين

المعبدةالطرقمنمحدودانظامااذربيجانتمتلك

التجارةمعظمفيباكوميناءيتحكم.الحديديةوالسكك

المطارهوباكوومطار.قزوينبحرفيبالقطرالمرتبطة

للبلاد.الرئيسي

حالياتعرفالتيالمنطقةفىالناسعاش.تاريخيةنبذة

الميديونقام.التاريخقبلماعصورمنذأذربيجانباسم

فرسغزاهاثمالميلاد،قبلالثامنالقرنفيالمنطقةبغزو

الميلاد.قبلالسادسالقرنفيالأخمينيةالإمبراطورية

الفرسحكمهاثمالميلاد.قبلالرالغالقرنفىوالإسكندر

حتىالميلاديالثالثالقرنمنالسالممانيينسلالةمن

نشرحيثالإسلامىالفتحكانثم.الميلاديالسابع

المنطقة.فيالإسلامالمسلمونالعرب

بلادمنإقليماأذربيجانكانت.الإسلاميالعهد

فيفتحتتبريز.قاعدتهاوكانتأتروباتيناسمهفارس

عليهاالواليوكان،عنهاللهرضيالخطاببنعمرأيام

لأهلهاوكتبالفتحبعددخلهاالذيالسلميفرقدبنعتبة

الطاقة.قدرعلىالجزيةعليهموفرضأمانا،

إلىوانتقلتعمر،أيامعلىتبريزعاصمتهاكانت

وتحولتالصفويينأيامعلىثمالعباسيينأيامأردبيل

.المغولأياممراغةإلىالعاصمة

عشرالثالثالقرنحتىعشرالحاديالقرنومن

إلىالتركيةالقبائلمنكبيرةأعدادهاجرت،الميلاديين

المنطقة.وفيعاشواالذينالفرسمعوامتزجوا،أذربيجان

القرنأوائلفى.للأذربيجانيينالأوائلالأجدادهموهؤلاء

لسيطرةأذربيجانخضعتالميلاديعشرالسادس

انتقلتثم،إيرانحكمتالتى،الصفويةالإمبراطورية

العثمانيينالأتراكإلىالصفويينمنأذربيجانعلىاسميادة

لمولكنهم،الميلاديعشرالسادسالقرنأواخرفي

.الميلاديعشرالسابعالقرنفيالسيادةبهذهيحتفظوا

الخطيبمنهمالعلماءمنطائفةأذربيجانأخرجت

والحماسة،المفضلياتشارحالنحوياللغويالتبريزي

(ام422هـ،162)تالشافعيالفقيهالتبريزيوالمظفر

(ام336هـ،736)تالحنفيالفقيهالتبريزيالفتحوأبو

هـ،647)تالنحويالأردبيليعبدالغنيبنومحمد

ت)الشافعيالأردبيليإبراهيمبنويوسفأم(942

الفضلاء.منوجماعةأم(.793هـ،997

علىالروسسيطرالأحداثبتعاقب.الحديثالعصر

الأذربيجانيونالقوميونأقام.الدولمنوغيرهاأذربيجان

استعادتوم!ذا،،أذربيجانغربيفيمستقلةحكومة

.ام029عامالمنطقةعلىسيطرتهاالشيوعيةروسيا

أذربيجانمنكلاتحدت،أم229عامأوائلفى

القوقاز،وراءماجمهوريةوشكلتوأرمينياوجورجيا،

اتحدتواحد،بعاموبعدذلك.الرومسيةالقيادةتحت

وروممياالبيضاءوروسياالقوقازوراءماجمهورية

عامفي.السابقالسوفييتيالاتحادمعالتشكلوأوكرانيا،

وراءماجمهوريةمنالثلاثالوحداتانفصلت،ام369

السوفييتيالاتحادضمنجمهورياتثلاثإلىالقوقاز،

أذربيجانجمهوريةباسمأذربيجانوسميت.اسمابق

الاشتراكية.السوفيتية

فيعديدةتغييرات،السابقالسوفييتيالاتحادأحدث

مظاهرعلىالروسيةالحكومةسيطرتفقد.أذربيجان

قوية،شيوعيةحكومةوأسست.كافةالأذريةالحياة

الأذربيجانيةوالأرضالصناعاتكاملعلىولمميطرت

الملكيةذاتالمزارعحولتالتيالتعاونيةالزراعةوأقامت

الكثيرعلىالروسالقادةقضى.الدولةملكيةإلىالخاصة

علىوعملوا.الأذربيجانيةوالتقاليدالتراثمظاهرمن

فقد،ذلكورغم.الجمهوريةفيالإسلاميالتأثيرتقليص

الحديثة،والمباني،والمدارسالطرقالروسبنى

.أذربيجانفيألاتصالاتوأنظمةوالمستشفيات

عملت،العشرينالقرنمنالثمانينياتعقدنهايةفي

عاموفيأكثر.حريةالشعبإعطاءعلىالسوفيتيةالحكومة

قوانينعلىنافذةقوانينهمالأذربيجانيونجعل،ام989

الاتحادتفتتأم199عامنهايةوفي.السوفييت

مستقلة.دولةأذربيجانوأصبحت،السوفييتي

منطقة،كرباخ-ناغورنوباسمالمعروفةالمنطقةأصبحت

أرمينيا.وجارتهاأذربيجانبينصراعومصدرمستقرةغير
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وهى.الأا!الىاراهيةشاع!اداتقويةسحشانيةأرهارالحدائقاذريون

الأصيصياالحدائة!وآدريولى.الحفاففتراتوتتحملسهحهولةتحمو

!عا.05م!واحدةأ!كمورةلاالمبية

أرمينياجعلمما،الأرمنمنكرباخ-ناغورنوسكانفغالبية

القرنمنالثمانينياتعقدأواخرومنذلها.ملكيتهاتدعي

للسيطرةوالأرمنأذربيجانب!تمريرصراعدارالعشرين

قرالةنزح،الصراعهذالسبب،كرباح-ناغورنوعلى

،اذربيجانإلىأرمينيامنأسيتهمغاأذري000.002

إلىأذربيجانمننزحوا،أرمني000.025نحومقابل

أرميميا.

،زالقوقاالقوقاز،بحر،،قزوينباكو،:أيضانظرا

.لجبا

الأقحوانفصميلةمنالأعشابمنمجموعةالادرلو!

الحرارةالمعتدلةالمنطقةفيتنموأنواعهاومعظمالذهي

ارتفاعيبلغ.الصغرىآسياإلىالكناريجزرمنالممتدة

علىمرتبةالأوراقوت!صن.سم6.إلى03منأل!ذريون

شعيباتالأزهارولرؤوس.ال!خرىفوقواحدةالجذع

.التويجاتمنبرتقاليةأوصفراءمركزية

الحدائقآذريونمث!!-الآذريونأنواعبعضتعد

أجزاءفيالحدائقفيتزرعمفضلةحوليات-الأصيصي

فيالبستانيودينميها،العادةوفي.العالممنعديدة

فيالشهرزهرةالآذريونويعدبذورها،بزرعالحدائق

لستعملالاذريونزهرةكانتشكسبير،عهدوفيأكتولر.

واليخنة.الحساءأنواععلىنكهةلإضفاءالطبخفي

التيالقويةالمزهرةالنباتاتأحدالحدافقادردون

سم،9و.51بينارتفاعهويتراوح.الحدائقفيتزرع

صفراءوبراعمالسرخسنباتتشبهريشيةأوراقولمعظمه

فيالحرارةالمعتدلةالماطة!فىالمعروفةالحدائهتأر*لارسالآذريون

برتقالية.أوصفراءلتا،تاصتةاهدهلأرهارالعال!ا.أرحاء

رائحةلهالحداثقآذريونومعظم.بنيةحمراءأوبرتقاليةأو

فقط.واحدة!شةيعيشأنهبمعنى!شوياويزرع،نفاذة

زراعتهامنهاسعتة،الحدائقآذريونمننوعا05ويوجد

وأالأزتكأيضاوتسمى،الإفريقيةأ:وهيشمائعة

المقوشة-4العطر،طيبة3-،الفرنسية2-،الكبيرة

وينتمي.هنريجونمجموعة6-،الأيرلندياالدانتيل5-

الود!ياتمنالجنوبيةالمنطقةإلىالحدائقآذريونكل

آذريونالمكتشفونأخذوقد،الأرجنتينإلىويمتدالمتحدة

.الميلاديعشرالسادسالقرنأوائلفيأوروباإلىالحدائق

وهويتحمل،زراعتهالسهلمنالحدائقآذريون

ويقوم.الحدائقأزهارمنغيرهمنأكثرالجفاففترات

أواخرفيالمنازلداخلبذورهبزراعةالبستانيينمنالعديد

الصغيرةالشجيراتزراعةوتتما،الربيعأوائلأوالشتاء

ومشممه!.دافئمكانفيالربيعأواخرفيالمنازلخارج

الديدانطردعلىتعملزيوتاينتجالحدائة!اذريونوبعض

ويقوم.النباتجذورعلىمتسلقةدعيشالتيالصغيرة

النباتاتمعالزهورمنالنوعهذابزراعةأحياناالبستانيون

ويسمى.الصغيرةالديدانهذهمنلحمايتهاالأخرى

الأصيصى.الحدائقبآذريونأحياناال!ذريون

.لزهرةا:أيضاال!

ان!:.الثلاثيةالبذرةدوالحدائقادريون

الدرةدوالحدائق)آدريودالعربيةالبلادفىالبريالنبات

الثلاتية(.
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لاذنا

هووالذي،الس!منيمكنناالذيالحسيالعضور3الا

طريقعنبعضنامعنتفاهمفنحن،الحواسأهمأحد

ويتعلم.رئيسيبشكلالسمععلىيعتمدوهذا،الكلام

الاخرينحديثإلىالاستماعطريقعنالكلامالأطفال

ماغالبافهي،السمعفيباعاقةالطفلأصيبوإذا.وتقليده

يحذرناأنهالسمعفوائدومن.الكلامفيصعوبةإلىتؤدي

صفارةأوالسيارةبوقتحذيرصوتكسماعناالأخطارمن

منالتحذيرجهازنسمعقدالنومأثناءوحتىالقطار،

المتعةالسمعيمنحناكذلك،الحراسةكلبنباحأو،الحريق

الامواجوأصواتالطور،وتغريدللموسيقىالاستماععند

الشاطئ.علىتتكسرالتي

يحدثيتحركشيءفكل،معقدةعمليةالسمع

التىالهواءلجزيئاتاهتزازاتمنالصوتويتكونصوتا،

،الأذنإلىالموجاتهذهتدخلثم،موجاتفيتنتقل

الذيالدماغإلىترسلعصبيةإشماراتإلىتتحولحيث

.أصواتإلىالموجاتهذهبترجمةبدورهيقوم

حفظوهيللسمعبالإضافةأخرىوظيفةللأذن

لحركاتتستجيبخاصةأعضاءعلىتحتويفهي،التوازن

وضعفيتغييرأيعنمعلوماتالدماغفتعطيالرأس

العضلاتمختلفإلىرسائلببعثالدماغفيقومالرأم!،

وأ،الوقوفحالفي،كماثابتينوالجسمالرأستحفظالتي

.أخرىحركةأيأوالسير،أو،الجلوس

،الإنسانلآذانمشابهةآذانالحيوأناتمنلكثير

أيضامهموالسمعجدا.سم!ويةحاسةبعضهاويملك

منتحذرهافالأصوات،الحيواناتمنالعديدوبقاءلأمان

بالغناءبعضهايقومكماآخر،خطرأيأوالأعداءاقتراب

للتفاهمأخرىأصواتإصدارأوالدندنةأوالهسهسةأو

ذإ،حركتهفيالسمععلىالخفالقويعتمدبينها،فيما

فييقعشيءايمنتنعكسصوتيةفوقنبضاتيطلق

الصوتالخفافيشبعضتستعملكما،الطيرانأثناءطريقه

.الطائرةالحشراتمكانتحديدفي

أذنفتصف،الإنسانأذنأساسئاالمقالةهذهتتناول

أمراضأيضاوتناقشوالتوازنالسمعوحاستيالإنعسان

الاختلافاتبعضالمقالةمنالأخيرالجزءويصف.الأذن

.الحيواناتأنواعبعضاذانبين

الأذنءأجزا

وتمتد،الإنسانرأسمنجانبكلعلىأذنتوجد

منأذنكلوتتكون،الجمجمةداخلعميقبعدإلىالأذن

الأذن2-الخارجيةالأذن-ا!طرئيمسيةأجزاءثلاثة

الداخلية.الأذن3-الولمسطي

هما:جزءينمنتتكون.الخارجيةالاذن

الخارجية.السمعقناة2-الصيوان-أ

خارجالأذنمنوالظاهرالمنحنيالجزءهو.الصيوان

نسيجمنأساساويتكون،العظاممنخالوهو،الرأس

منرقيقةبطبقةيغطىالذيالغفروفيسمىومرنمتين

بشحمةالصيوانمنالمتدليالأسفلالجزءويسمىالجلد،

دهنية.مادةمنوتتكون)الروم(الأذن

لهذهوليس،بالرأسالصيوانعضلاتثلاثتربط

نأيمكنأنهاإلاالإنسانلدىمفيداستعمالالعضلات

وتنموتهتز.آذانهميجعلمماالأشخاصبعضعندتتحرك

وتتحرككبيرانمواالحيواناتبعضعندالعضلاتهذه

والخيولوالثعالبوالكلابالقططيمكنمما،جيدةبصورة

وتزداد،الصوتمصدرنحوآذانهاتوجيهمنوالأرانب

لديها.السعحدةبالتالى

بالنظرترىالتيالفتحةهي.الخارجيةالسبمقناة

وهي،الأذنطبلةإلىيؤديطريقوهي،الاذنإلىالمباشر

من:تتكونوهيالجمحمةداخلعميقبعدإلىتمتدالإنسانأذن

الداخلية.الأذد3-الوسو،الأذن2-،الحارجيةالأذن-أ
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الأدناسالظهاهرالجزءوهوالميمانم!لتكونالخارجيةالأذن

يؤديالديالممروهيالخارجيةالسمعوقناة،الرأسجانبيعلى

بمالعظمالداحليادالسمعيةالقماةثلثايحاطالأدد.طسلةإلى

الصدغي.

نحوقطرهنصفويبلغ.بقوةمشدودرقيقغشاءعنعبارة

وتسمى،والوسطىالخارجيةالأذنبينتفصلوهىملمأ.

نحوالخارجيةالسيمقناةطولويبلغ.الطبلىالغشاءأيضا

فيلم"لم!3حرفشكلعلىمانوعاتنحنيوهيسم،5.2

منهاالخارجىالثلثنرالجلدويحتوي.الإنجليزيةاللغة

الصملاختفرزاخرىوغدد،عرقيةوغددشعر،على

بالتقاطالطلةحمايةعلىيساعدالذي(الأذن)شمع

أحياناالأمريتطلبوقدحولها.تتجمعقدالتيالأوساخ

وينبغيالش!إلمتراكم،هذامنللتخلصالطيبتدخل

باستعمالبنفسهالشمعهذاإخراجشخصأييحاولألا

هذايؤديقدإذ،الثقاباعوادمثلالصغيرةالأشياءبعض

الطبلة.تمزقإلى

السمعيةالقناةبثلثيالصدغىالعظمويحيط

الجسم،فىصلابةالعظامأكثرهوالعظموهذا،الداخليين

بذلكوهو،والداخليةالوسطىبالأذنأيضايحيطوهو

.الأذنمنالأجزاءلتلكالدقيقةالمكوناتيحمي

الأذنطبلةتلىصغيرةغرفةهى.الوسطىالاذن

السمعية،العظيماتتسمىعظماتثلاثبهاويوجد

بالأذنالأذنطبلةتربطأنهاكما،ببعضبعضهايتصل

والسندانا!لطرقةادعظيماتهذهوتسمى،الداخلية

.والركاب

والسندانالمطرقةهيعظماتثلاثعلىتحتويالوسطىالأذن

يسمىالداخليةالاذندىلشماءالطهبلةغشاءتربطوهي.والركاب

منالخلفيبالجزءالوسوالأدنإستاخيوقاةوتصل.الميةالظفذة

الحلق.

والمطرقة،العظيماتتلكشكلالأسماءهذهتعكس

الاخروالطرفالأذنبطبلةطرفيهاأحدويرتبطأكبرها،

بينيربطوهو،الحجمفيالمطرقةالسندانويلي،بالسندان

الجسم،فىعظمأصغرفهوالركابأما،والركابالمطرقة

النافذةإلىتستندصفيحةولهالأرز،حبةمنأصغرإنهإذ

الداخلية.الأذنإلىالمؤديةالبيضية

عبرالحلقمنالخلفيةبالمنطقةالوسطىالأذنتتصل

مغلقة،تكونماغالباوهىإستاحيو،قناةتسمىضيقةقناة

معالنفخأوالفمفتحأوالبلعأوالتثاؤبعندتنفبحولكنها

الوسطىالأذنبينالهواءيمرذللثوعند.الانفإغلاق

الداخليالجانبينعلىالهواءضغطفيتساوىوالحلق

فقدالقناةهذهتنفتحلموإذا.الأذنلطبلةوالخارجى

الهواءلضغطالمفاجئالاختلافنتيجةالأذنطبلةتتمزق

وأالمصعد،فيالنزولأوالصعوديرافقالذي،الطبلةخارج

فيالإنسانيشعرالعادةوفي.الطائرةأوإقلاعهبوطأثناء

قناةتنفتحإذالأذنفيخفيفبصوتالأحوالهذه

الأذنمنالخروجأوبالدخولللهواءيسمحمماإستاخيو

الوس!ى.

التراكيبمنالعديدعلىتحتوي.الداخليةالأذن

عبارةوهى،التيهأحياناوتسمىببعضهاالمتصلةالدقيقة

وتتكونمعقد،بشكلالمركبةالممراتمنمجموعةعن
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بينهماويفصلمنهأصغرغشائيبتيهيحيطعظمىتيهمن

.خاصتركيبذوسائل

هيرئيعسيةأجزاءثلاثةمنالداخليةالأذنوتتكون

القوقعة.3-.الدائريةشبهالقنوات2-الدهليز.-أ

نحوطولها،الشكلدائرية،صغيرةغرفةالدهليز

وتربط،الداخليةالأذنمنالأوسطالجزءيمثلوهو،ملم5

ويوجد،والقوقعةالدائريةشبهالقنواتبنالعظميةجدرانه

ويدعيانالحقيبةمنهماواحدكليشبهكيسانبداخله

لكلاالداخليالجدارعلىويوجدوالكييس،القريبة

خلاياالأخيرةوهذه،شعريةبخلايامبطنانتفاخالكيسين

متصلةوهيالشعر،تشبهدقيقةبروزأتذاتخاصةحسية

حبوبفيهتنطمردقيقبغشاءوتغطى،العصبيةبالألياف

.التوازنغبمارتسمىصغيرةمعدنية

الوسطى،الأذنيواجهانصغيرانغشاءانللدهليز

القاعديةالصفيحةإلىتستندالتيالبيضيةالنافذةأولهما

أسفلتقعالتيالمستديرةالنافذةفهوالثانيأما،للركاب

.مباشرةالبيضيةالنافذة

منوتتكونالدهليزخلفتقعالدائريةشبهالقنوات

الجانبيةوتسمى،قائمةبزوايابينهافيمامرتبةقنواتثلاث

فى،أفقيمستوىفيالجانبيةالقناةوتقع،والخلفيةوالعليا

وتقع،عموديبشكلوالخلفيةالعلياالقناتانتوجدحين

،دائرةثلثيقناةكلوتشكلالخلفيةالقناةأمامالعلياالقناة

عندأنبوبكلويتسع،بسائلمليءأنبوبعلىوتحتوي

يحتويوهو)الجراب(الأنبورةيسمىكيسامكونانهايته

أنابيبأنكما،العصبيةبالأليافتتصلشعريةخلاياعلى

بدورهاتتصلالتىبالقريبةتتصلالدائريةشبهالخلايا

الأذنعضوويتكون.القنواتإحدىطريقعنبالكييس

والقريبةالدائريةشبهالقنواتمنالتوازنحفظعنالمسؤول

أعفاءأوالدهليزأعضاءأحيائاتسمىوهىوالكييس،

التيه.

الحلزونية،الصدفةتشبهوهيالدهليزأمامتقعالقوقعة

،المرةونصفمرتيننفسهحوليدورحلزونمنوتتكون

ويبدأ،بسائلومليئةحولهاملتفةأنابيبثلاثةوبداخله

النافذةمنالثانيويبدأالبيضيةالنافذةمنالأولالأنبوب

القوقعةة

أعصا!

الدهليزقعةالقو

إ؟/بربر
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المستديرةالا!دة

الدائريةقهاتالقمم

القماة

العليا

القساة

الحلمية

القساة

الحانية

الدائريةشبهالقنواتمعيشكلاناللذيروالكييسالقرلمةعلىالططزويحتوي.والقوقعةالدائريةشبهوالقنواتالدهليزمنتتكونالداخليةالأذن

ويكون.الصورةمنالأيرالعلويالجانبفىم!صرةتظهصوهيبالسوائلمليئةألابيبثلاثةعلىالقوقعةوتحتوي.التوازنعنالمسؤولالأذنحزء

الصمع،عنالمسؤولالعضووهوكورتيعف!وتكونالتيالشعريةالخلايامنالعديدعلىيحتويوهو،القوقعةأنمو!جدرانأحدالقاعديالغشاء

الشعرية.الخلايافوقفيقعالسقفيالغشاءأما



ذنلأا834

أما.الحلزونقمةعندالأنبوباناهذانويلتقي،المستديرة

بينفيقعالقوقعةأنبوبيسمىالذيالثالثالأنبوب

الذيعديالقطالغشاءعلىويحتوي.الأولينا!نبولينا

الخلاياوهده،شعريةخليةألف51منأكثربهيوجد

ويوجد.السفالفعليعضووهوكصرقىعضوتكون

السقفي.الغشاءيسمىالشعريةالخلايافوقآخرغشاء

وله،السمعيبالعصبالداحليةالأذنعصعبيسمى

إلىأليافهتمتدالذيالقوقعةعصبهوالأول:فرعان

هوأضانيوا،كورتيعضوفىالموجودةأصثحعريةاالخلايا

فيا!صدزالخ!راإلىأبفأوتمتدالدهليزيالعصب

الدائرية.شبهالقنواتوأنبورةوالكييسالقريبة

السمعحاسة

عبرموجاتفيتسيرذبذباتمنالصوتيتكون

وتختلف.أخرىأسطحرموادأوالأرضاأوالهواء

عددهووالتردد،أسثمدةواالترددحيثمنالأصواتا

أعرذشاوأعرتز،باوتقاسثانيةكلتحدثالتيالذبذبات

أمحاأااكترددذووالصوتثالية،كلواحدةذبذبةيساوي

اكترددداأ!سوتافإنوبالمقاب!!.عاليةنغمدرجةأسه

أسحمعامدىوشراوح.منخفضةنغمدرجةأصهالمنخفض

قدرةوتق!!هرتز.02).0و.02بينماللإنسانالطبيعي

مإلتقدمالعاليالترددذاتالأصواتسماععلىالإنسان

موجةفيالطاقةكميةفهيالصوتشدةأماأعمر،افي

نأالإنسانعلىويصعب.بالديسيبلتقاسوهي،الصوت

منالأعلىالأصواتأما،ديسيبلصفرقوتهيسفصوتا

الأذنتتضرروقد،للأذنألماتسببقدفإنهاديسيبل041

خطير.بشكل

الأذنإلىأ!موتاانتقالكيفية-أيتناولالجزءهذا

.الدماغإلىالصوتوصولكيفية-2.الداخلية

تدخل.الداخليةالأذنإلىالصوتانتقالكيفية

بطبلةوترتطمالسمإلخارجيةقناةإلىأ!كموتاموجات

إلىالطبلةمنتنتقلذبذباتوتحدتتهتزفتجعلهاالأذنا

فالسندانالمطرقةوهيالثلاثالوسص!!الأذناعطمات

النافذةداخلللركابأسقاعديةاأ!مفيحةاوتهتز،فالركاب

الداخليةوالأذن،الوسطىالأذناب!تتقعانتيأجيضيةا

القوقعة.أنابيبسائلفيموجاتمحدثة

تضخيموهيالسمعيةتللعضما!أخرىوظيفةهناك

الجزئيالفقدانبذلكمعوضةالصوتيةالموجات)تقوية(

إنهاإذالقوقعةسائلفيرهمررعنأصاجماالصوتلقوة

فيالمرورأثناءلقوتهامقارنةديسيبل03بمقدارتقريباتق!!

الهواء.

إلىالصوتيةالموجاتلوصولأحرىو!ميلةوهناك

الجمجمةعظامطريقعنذلكويتماالداخليةالأذن

الويقةبهذهوينتقل،العظميالنقلالطريقةهذهوتسمى

الداخلية.أذنهإلىنفسهالإنسانصوتمنجزءأيضا

الصفيحةتتحرك.الدماغإلىالصوتعولوكيفية

فيموجاتمحدثةأجيضيةاأضافدةافيأ!ركا!أسقاعديةا

ويجعلهأغاعدياالغشاءعلىلضغطأرزياالقوقعةسائ!!

الغشاءعلىكورتيأحضوالشعريةالخلايافتنزأ!،يتحرك

الخلاياانثناءذلكوينئكنفوقها،المتدليالسقفي

القوقعةعصبأجافافيدفعاتيحدثمماالشعرية

هذهبنقلالقوقعةعصبويقومالخلايا.لهذهالملام!ر

منالسمعيالمركزوهوالصدغيالفصإلىالدفعات

.أصواتإلىالدفعاتهذهبترجمةالدماعويقوم،الدماغ

.الدماغ:نظرا

الخلاياعلىالختلفةالأصواتتأثيرأماكنوتتفاوت

العاليالترددذاتفالأصوات،القاعديللغشاءالشعرية

إلىالصوتانتقالكيفية

تدحل.الداخليةالأذن

قاةإلىال!كحوتيةالموحات

وترتطمالحارحيةأحححعا

تهتز،!تحعلهاالطعلةسعشاء

مرتعتق!ذبذساتوتحدث

احسمعاعطيماتإلىا!بلةا

دتهتز،الوسطىاالأذلىفي

أطسندارا!اعديةاا!سيحةا

محدتةأسيصيةااساددةاداحل

ألاليصمائ!!فيمصحات

القوقعة.
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لعضوالشعريةالحلايافتنزلقالقاعديالغمتماءعلىالقوقعةأناليبسائلفيالموجاتتضعط:اليمينإلىأسفل

فوقها.المتدليالسقفىالغشاءعلىكورتي

ويقومالحلايا،لهذهالملامسالقوقعةعصبألياففينبضاتمحدثةالشعريةالخلاياتنثنياليسار:إلىأسفل

.الدماغإلىالمبهضاتهذهلسقلالقوقعةعصب

الحلزون،أسفلفيالموجودةالشعريةالحلاياعلىتؤثر

الشعريةالخلاياالمتوسطالترددذاتالأصواتوتحرك

ذاتالأصوأتأنحينفى،الحلزونوسطمنالقريبة

ترسللذلكإضافة،الحلزونفيتؤثرالمنخفضالتردد

لهادفعاتالقاعديالغشاءفيالموجودةالعصبيةالألياف

.الدفعاتلهذهالمولدنفسهالصوتتردد

التيالشعريةالخلاياعددعلىالصوتشدةوتعتمد

عصبيرسلهاالتيالدفعاتعددوعلىبالصوتتتأثر

منكبيراعدداتحركالعاليةفالأصواتبمالدماغإلىالقوقعة

.كثيرةدفعاتالقوقعةعصبيرسلوعليهالشعريةالحلايا

علىالصموتمنهيأتيالذيالاتحاهتحديدويعتمد

الأيمنالجانبمنالصادرفالصوتمعا.بالأذنينالسمع

منبجزءاليسرىقبلاليمنىالأذنإلىيصللشخص

ويقوم،اليمنىالأذنفيبقليلأقوىحذلكويكون،الثانية

،والقوةالوقتفياليسيرالاختلافهذابادراكالدماغ

.الصوتمنهصدرالذيالاتجاهتحديدمنبالتاليوشمكن

التوازنحاسة

درجةبنفسالتوازنحاسةالناسمعظملايدرك

بغيابيمكننالاإذ،الحواسوبقيةوالبصرللسمعإدرأكهم

نتربونقعقدبل،ثابتةأجسامنانحفظانالتوازنحاسة

.التحركحاولناإن

الاستجابةطريقعنالتوازنبحفظالدماغيقوم

فتصله،الحسيةالأعضاءمختلفمنتصلهالتيللمعلومات

أعضاءطريقعنالرأسوضعفيالتغيراتعنالمعلومات

أماوالكيي!.والقريبةالدائريةلثبهالقنواتوهىالدهليز،

عنإليهتصلالمعلوماتفإن،الجسموضعتغيرحالةفى

منالأخرىوالأجزاء.الاطرافطريقوعنالعينينطريق

فيقوم،للضغطحساسةخاصةخلاياتمتلكالتيالجسم

التىالعضلاتمختلفحركاتبتنسيقآنذاكالدماغ

العضليةالحركاتهذهوتحدث،ثابتينوالجسمالرأستحفظ

كيفأ-الجزءهذايشرح.المنعكسالفعلوتسمىتلقائيا

وكيف2-.للحركةالدائريةشبهالقنواتتستجيب

وأخيرا3-.للجاذبيةوالكييسالقريبةتستجيب

.التوازنأعضاءاضطرابات

حفظعلىبالسائلالمليئةالدائريةشبهالقنواتتساعدنا

.الرأستحريكعندمعيناتجاهفيالسائلويتدفقتوازننا،

ويؤثر،القنواتجميعفيالحركاتأنواعمختلفتؤثر

.أذنكلفيالجانبيةالقناةعلىالرأسالتفات

الدائريةشبهالقنواتتستجيب.للحركةالاستجابة

ولمجدفق،والثنيوالميلكالالتفاتالرأسزاويةفيللتغيرات

.الحركاتلهذهنتيجةمعيناتجاهفيالقنواتأنابيبسائل

،أذنكلفيالأفقيةأوالجانبيةالقناةتتأثرالرأسالتفتفإذا

أنابيبضمنمعاكسةاتجاهاتفىالسائلفيتحرك

إحدىلأنبورةالشعريةالخلاياتنبهالحركةوهذه،القناتين

عبرالدماغإلىالدفعاتمنكبيراعددافترسل،الأذنين

فيأماالخلايا.لهذهالملامسةالدهليزيالعصبألياف

7!!"!"
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الدائريةشبهالقواتتساعدسا.الدائريةشبهالقنواتتعملكيف

،الرأستحو!!عدمع!تاتجاهلىالتوازرحفظعلىبالسائلالمليئة

أضفاتايؤثردمتلاالحركاتألواعساحتلافامتأترةاالقناةوتحتل!

هدافيالموضحالرسميريادر.كلفيالحالمجيةالقناةعلىالرأس

الحمالبية.القنواتعملكيفية)أسمل(الشكل

وترسلعكسئاتأثيراالسائللحركةفإنالأخرىالأذن

جهةرأسكأدرتوإذا.الدماعإلىعدداأقلدفعات

إلىاجسرىاالأذنامنالمرسلةالدفعاتفإنمتلااليسار

ويمكن،اليمنىالأذنمنالمرسلةتلكوتقلتزداد،الدماغ

تبعاالرأسإليهاستدارأتياالاتجاهيحددأنللدماغ

وعندما.أذنكلمنإليهالقادمةالدفعاتعددلاختلاف

الدفعاتمنمتساوياعدداالأذناناترسلثابتاالرأسيكون

ثابت.الرأسأنبدورهيدركالذيالدماغإلى

لشدةوالكييسالقريبةتستجيب.للجاذبيةالاستجابة

التوازنغباريضغطوعندما،التوازنغباربولمماطةالجاذبية

الدهليزيالعصبأليافتنبهفإنهاالشعريةالخلاياعلى

الجاذبية،شدةعلىهذهالضغطقوةوتعتمدلها.الملامسة

الذيالدماغإلىالمعلوماتهذهالدهليزيالعصبويرسل

الجاذبيةكانتوإذا.وصإلجسمعلىبالحفاظيستجيب

القريبةفإن،الخارجيالفضاءفيالحالهو،كمامعدومة

شمبهالقنواتتستمربينماالعملعنتتوقفانوالكييس

وظيفتها.أداءفيالدائرية

هذهمثلفيالصعبمن.التوازنأعضاءاضطرابات

ذإمعتدلن،وجسمهرأ!هالإنسانيحفظأنألاضطرابات

الحدعنناقصةأوزائدةدفعاتآنذاكالدهليزأعضاءترسل

الرسالةهذهبتفسيرالدماغويقوم،الدماغإلىالطبيعي

الإنسانويشعر،الجسملتوازنفقدشكلعلىالمشوهة

وتسمىالاتزانعدمأوبالحركةكاذببإحساسحينها

الحالةهذهفيبالاعتمادالإنسانويبدأالذوار،الحالةهذه

توازنه.علىللحفاظالأخرىوحواسهلصرهعلى

سفرهملدىالحركةدوارمنالأشخاصبعض!يعاني

أنفسهمحولدورانهمأوعندالقطارأوالسيارةأوبالسفينة

الدوارحدوثالحالةهذهأعراضومن،سريعبشكل

الشديدالتنبيهنتيجةأساساالحالةوتنجمء،والقىوالغثيان

قابليةسببيجهلونالعلماءومازالالدهاليز،لأعضاء

منأكثربسهولةالحركةبدوارللإصابةالأشخاصبعض

الاخرين.

الأذناضطرابات

كما،السمعفقدإلىالأذنااضطراباتبعضتؤدي

الاضطرأباتتلكوأسباب،الإنسانتوازنفيذلكيؤثر

.الأمراض3-الإصابات2-الخلقيةالعيوب-أ

مصابينالأطفالبعضيولد.الولاديةالخلقيةالعيوب

العظيماتأوالأذنطبلةأوالخارجيةالأذنفيبعيوب

تكونوعدمالتشوهبينالعيوبهذهوتتراوح،السمعية

جراحيا،العيوبتلكتعاللعضوقدمطلقا،الأذن

بالاستعانةخارجيةأذنببناءيقومواأنللجراحينويمكن

وضعيمكنهمكما،الطفلجسممناخرىبأنسجة

نقلأوالمعدنيالسلكأو،البلاستيكمنصناعيةعظيمات

غياباالعيبيكونوقد.متوفىشخصم!طميعيةعظيمات

لاالعيبهذاومثلتامبشكلنموهاأوعدمالداخليةللأذن

فىعاهاتالعيوبهذهتصاحتوقد،إصلاحهيمكن

الجسم.منأخرىأجزاء

الأمراضنسبةوتتراوح،كثيرةالعيوبهذهأسباب

أثناءبمرضالأمإصابةكذلك،%4و.03بينالوراثية

الأذنفيعيوباتسببالتىالألمانيةالحصبةمثلالحمل

التلاثةالأشمهرخلالالإصابةحدتتإذاخاصةالداخلية

تصيبالريصيالداءتسمىحالةوهناك،الحملمنالأولى

علىالحالةهذهفيالجنيندمويحتوي،السمعيالجهازأيضئا

.الأمدمفيموجودغيروهوالريصىالعام!!تسمىمادة

هذاويؤدي،الريصىالعاملتهاجمموادالأمادمويفرز

للطفل،السمعيوالعصبالداخليةالأذنإتلافإلىالتفاعل

تجنبها.يمكنالريصيالداءحالاتأغلبفإنذلكومع

تمنعفإنهاالحملأثناءاستعملتإذامعينةأدويةوهناك

نأيمكلكما،السصيوالعصبللقوقعةالطبيعيالنمو

نتيجةأوللإصاباترأسهتعرضنتيجةالرضيعأذنتتلف

بعدهاأوالولادةأثناءالصدماتبعضأوالأكسجيننقص

.مباشرة

ارر!عاتا

9حصاغاسية!العصحمية!!ههصلم

متساوعددلإرصالالحالبيتانالقناتادتقومثاتاالرأسريكونعندما

اسدماغ.اإلىالدفعاتمن

ايمىالأذنتالذوطاليسرىالأدن

العصسية

..!:الحاغاليةثمصا8كا/كاسكا

الأدنامنتردادالد!عاتفإداليسارإلىالرأس!يلتفتعندما

أجممى.االأددستماطححتمىاجسرىا
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حدسيالأطفاللدىالسيمحاسةتختبرأنينبغى

بإصابتهمشكهناككانماإذامعدودةأيامخلالالولادة

الصمالأطفالمنللكثيرويمكن،السمعفيشديدبثقل

منذتدريبايتطلبذلكأنإلا،الشفاهوقراءةالتكلمتعلم

السمعفىخفيفبثقلالمصابينللأطفالويمكنالصغر،

السمع.مساعداتاستعمال

الحروقأوالرأسضرباتمنلأييمكن.الإصابات

،الأذنأجزاءجميعتتلفأنالأخرىأوالإصاباتالشديدة

كما،دائمأومؤقتبشكلالسمعفقدذلكعنينجموقد

فيالفجائيةالتغيراتنتيجةالأذنإصابةتحدثقد

ضغطفيتغيراتإلىمثلأالغواصونيتعرضإذ،الضغط

وعندالماء،سطحتحتكبيرةأعماقإلىغوصهمأثناءالماء

حينئذلهموينبغى،أخرىمرةالسطحإلىصعودهم

وقد.الإصابةهذهمثللتجنبببطءوالصعودالهبوط

البنادقوطلقاتكالانفجاراتجداالعاليةالضوضاءتؤدي

أوخلعها،السمعيةالعظيماتوكسرالأذنطبلةتمزفإلى

علاجولاالداخليةللأذنالدقيقةالأنسجةأيضاتتلفوقد

يتمفقد،الوسطىالأذنإصاباتأما،الأخيرةالحالةلهذه

جراحيا.منهاالعديدإصلاح

فقدإلى،طويلةلفترةضجيجإلىالتعرضيؤديقد

فيللضوضاءالتعرضلدىيحدثللسيم،كماتدريجى

صاخبة،مومميقىإلىالدائمالاستماعاوالعملأماكن

ذلكأمكنكلماالعاليةالضوضاءتجنبعموماوينبغى

وقد.الصاخبةالأماكنفيولاسيماالأذنواقياتوارتداء

الصمعيالعصبوكذلك،للقوقعةالشعريةالخلاياتتضرر

وبعضالأسبرينفيهابماالأدويةبعضتناولنتيجة

إلىتعاطيهافيالالمشمراريؤديوقد،الحيويةالمضادات

بعدالطيعيوضعهإلىالسمعيعودوأحيانا،السمعفقدان

الأدوية.تلكتعاطيعنالتوقف

الأمراضمنللعديدالإنسانأذنتتعرض.الأمراض

عظيماتتصلب2-.الوسطىالأذنالتهابأ-أهمها

5-صمممينييرداء-4.السمعىالعصبورم3-.الأذن

الشيخوخة.

الوسطى،للأذنالتهابوهو.الوسطىالأذنالتهاب

إذاشديداسمعيافقدايسببوقد،بكثرةالأطفاليصيب

الالتهابهذامنرئيسيةأنواعثلاثةوهناكفورا.يعالجلم

والمصلي.والمزمنالحاد:هي

انتشارنتيجةيحدثالحادالولممطىالأذنالتهاب

الأذنفيالصديدويتجمع،الحلقأوالأنفمنالعدوى

للسمع،محدوداوفقداشديداألمامحدثاالوسطى

المضاداتباستخدأمالحالاتتلكغالبيةمعالجةويمكن

الحيوية.

متكررأوشديدالتهابالمزمنالوسطىالأذنالتهاب

ذلكويليالأذنطبلةتمزقإلىيؤديوقد،الوسطىللأذن

يلتحمماوغالبا،الوسطىالأذنمنللصديدمتواترخروج

تدخلاتتطلبالحالاتبعضأنإلاتلقائيا،الطبلةغشاء

وأأوردةمنضامةأنسجةالجراحونويستعملجراحيا،

وقد.الأذنطبلةلإصلاحوذلك،نفسهالمريضعضلات

،الشديدةالأحوالفيالأذنمنالصديدخروجيستمر

جلدينموقدكذلكتدريجيا،السمعيةالعظيماتوتتلف

جيبامكوناالوسطىالأذنباتجاهالحارجيةالسمعقناة

النمو،فيالجيبهذااستمرماوإذا.الكيسةيسمىصغيرا

الوج!والعصبالداخليةالأذنمنأجزاءشلففقد

جراحيا،الكيساتهذهأغلباستئصالويمكنوالدماغ

أخرىالتالفةالسمعبعظيماتيستبدلأنيمكنكما

آخر.شخصمنمنقولةأوصناعية

قناةانسدادعنينجمالمصليالوسطىالأذنالتهاب

التهابكحدوثالانسداد،هذاأسبابوتتعددإستاخيو،

وجودأوالحسا!ميةبسببأوالغددالتهابأوالتنفسجهاز

الأذنفيسائلةمادةوتتراكم.الخلقيةالعيوببعض

وعظيماتالطبلةعبرالاهتزازاتمرورتعوقالوسطى

والمزمنالحادالالتهابعنالالتهابهذاويختلف،السمع

،الأذنمنصديدخروجوعدمبالألمالشعورعدمفي

الشقفيأنبوبوغرسالطبلةغشاءبشقالعلاجويكون

علاجيتمذلكوبعد،بالخروجالسائلةللمادةيسمحبما

إستاخيو.قناةانسدادسبب

المبكر،البلوغسنفىيبدأ.الأذنعظيماتتصلب

حولعظميةشبهأسفنجيةمادةفيهوتنموببطءوتحطور

أعراضومن.البيضيةالنافذةفيحركتهايعوقمماالركاب

إلىالأطباءيتوصلولم.السفالتدريجيفقدالمرضهذا

بأنجراحياالعلاجويكون،المرضهذاسببتحديد

السمع.يحسنمماصناعىاخرركاببالركابيستبدل

معتدريجياالسمعيقلوفيه.السمعيالعصبورم

وينبغي(.الاذنفيضوضاءأو)رنينبالطنينالإحساس

حتىويمتدينمو،لاحتىجراحياالورمهذااستئصال

الحيوية.وظائفهإتلافإلىويؤديالدماغقاعدة

ويتميز،الداخليةالأذنيصيبمرضهومينيير.داء

وبتكرارودوار،طنينمعالسمعفقدمندوريةبنوبات

الحقيقىالسببومازالشديدا.السمعفقديصبحالنوبات

حجمفيزيادةهناكأنلوحظأنهإلامجهولآ،للمرض

مما،المرضلهذامصاحبةالداخليةالأذنسائلوضغط

الدهليز.ولأعضاءللقوقعةالشعريةالخلاياشلف

داءعنالنابخالدوارلمعالجةالأدويةبعضالأطباءيصف

فقدحدوثمنعتستيملاالمعالجاتهذهولكنمينيير،
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الجراحىللتدخلالشديدةالحالاتفييلجأوقد،السمع

تخفيضوبالتاليالزائد،للسائلتصريفإيجادبهدف

إلىالجراحةتؤديوقد،الداحليةالأذنداخلالضغط

السمع.فقدمنالمزيدإيقافوالىالدوارمنالشفاء

المصاحبالتدريجيالسمعفقدوهو.الشيخوخةصمم

الستين،ال!نسانتجاوزبعديبدأماوغالبا،السنفيللتقدم

السنبتقدمأنهالأذنأمراضفيالمتخصصينبعضويعتقد

هووهذا،الجسمفيآخرنصيجكأيالقوقعةعصبيبلى

الأصواتسماعلصعوبةالحالةوتتميز،المرضممبب

وقد،الصاخبةالأجواءصيالسمعصعوبةوكذلك،المرتفعة

.الاذنفيطن!تحدوثذلكيصاحب

ويستطحبنغلب،المرضلهذاعلاجأييكتشفلم

فيأما،معقولةبطريقةال!صلاموفهمسماعالمرضىهؤلاء

مساعداتمنالا!متفادةفيمكنهماالشديدةالحالات

العائلةأفرادويستطيع.الشفاهقراءةتعلمومنالسمع

ببطءال!*منطة!طريقعنالمصابينأقاربهممساعدة

معالمرئيةالإيماءاتامشعمالكذلك،واضحةوبطريقة

معهم.التفاهمأثناءالكلام

الحدواناتآذان

وحفظاسممعفيتستخدمآذانالحيواناتمنلكثير

وآخر،نوعبينكثيرايختلفالأذنتركيبأنإلا،التوازن

الامشجابةعلىقدرتهافيالحيواناتتختلفكما

التردد،منخفضمةأومرتفعةأكانتسواء،للأصوات

إضافةالحشرأتوبعضوالكلابوالقططفالخفافيش

ذاتالأصواتلمسماعتستطيع،معينةأخرىلحيوانات

.الإنسانمنأفضلبدرجةجداالعاليالتردد

أعضاءالحشراتمنمحدودةمجموعةسوىتمتلكلا

الحشراتتلكلدىببساطةالأذنوتتكون،حقيقيةسمع

أماكنوللأذن.بهالصوتارتطاملدىيهتزرقيقغشاءمن

علىنجدهافقدلنوعهاتبعاالحشراتجسدفيمختلفة

انظر:.الجسممنأخرىمواقعأوالجوانبأوالساق

.لحشرةا

نأإلاطبلةغشاءأوخارجيةأذنأيللأسماكليس

جانبيعلىيوجدالداخليةالأذنمنمبسطانوعالبعضها

الصوتيةالموجاتسماعالأسماكهذهوتست!،الرأس

عبرالداخليةالأذنإلىالاهتزازاتوتصلالماء.تعبرأشا

لبعضأنكماالهوائيةالمثانةيدعىأمخازباملىءكيص

الهوائيةالمثانةبينتصلالتيالعظيماتمنسلسلةالأسماكا

الأسماد.انظر:.اصداخليةادنوالأ

وسطىأذنالأخرىوالبرمائياتأحلجومواللضفدع

غشاءمنللضفدعأ!سطىاالأذنوتتكون،داخليةوأذن

ويشكل،واحدةعظيمةعلىصغيرةغرفةومنالطبلة

انحتلفةالحيواناتعندمتباينةهيئات

صيوان

!لأدنا

صيوارسأكبرال!!ريقىالملصيوان

مترا2.1يبلعفعرضهالتديياتمىأي

لأ!جمي

أخ!

طاهرقرصمىتتكونالففدعأذنطبلة

الموحاتوترتطمع!!.كلحلفكبير

تهتر.وتجعلهاالأذنلطبلةالصوتية

!بر

وبهداللتحريكقاللةالخفالتقأذنميوان

الأذلى.إلىالصوتيةالموحاتتجميع!يتساعد

أطلام.اأثاءللتوجهسمعهع!الحفاشيعتمد

علىرقيقجمشاءستتكودالجدجداذن

!تزوهوالاماميةالسيقادسكلجانب

-.بهالصوتيةالموحاتترقطمعدما

!بمببمه!بصرسكل

بمبهير-+!.!!!،؟ر،!7،؟؟

حالبيعلىتفتحالسمعيةابسرقوات

-الحيوالاتسغيرهمتلالسرويمتقر.الرأس

الأدد.اصيوالىإلى-التدلساتماعدا
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علىالعينخلفيقعكبيرا،ظاهراقرصاالطبلةغشاء

.الضفدعان!:.الرأسجانبي

البرمائياتفيالأمرهوكماالزواحفمعظمالدى

الداخليةوالاذن.داخليةوأذنوسووأذنطبلةغشاء

الأفاعيلمعظموليس،مكتملة،الزواحفأنواعبعضلدى

بل،الكثيرونيظنكماصماءليمستانهاإلأطبلةغشاء

الجمجمة.عظامعبرالداخليةالأذنإلىالأصواتتنتقل

الحية.انظر:

داخليةوأذنووسطىخارجيةسمعقناةالطورلدى

قدرةوتتشابه،ملتفةليحستأنهاإلاخفيفبشكلمنحنية

ان!:.الإنسانلدىنظيرتهامعالطيورالسفلدى

الطائر.

الحيواناتهيوالثديياتدائما،ملتفةالثديياتوقواقع

الأحيانمنكثيرفييكونصيوانا،لديهانجدالتيالوحيدة

القناةإلىالصوتيةالموجاتتجميعفيويساعد،للتحركقابلا

الإفريقي،الفيللدىالحيواناتبينصيوانوأكبر.السمعية

الجسمتبريدفيهذاويساعدمتر،2.1إلىعرضهيصلإذ

لبعضأنكما،الصيوانبتحرلكالحارالطقصخلال

جداكبيراصيواناوالثعالبكالأرانبالأخرىالحيوانات

الثدييمات.انظر:.الجسمحرارةتنظيمفييستخدم

علىوالحيتانكالخفافيش،قليلةحيواناتتعتمد

الالمشعانةخلالمنوذلك،الظلامفيالحركةأثناءسمعها

تلكتصدرإذ،الصدىموقعمحدديسمىببروز

ارتدادعنالناجمالصدىإلىتستمعثمأصوأتاالحيوانات

تلكولإمكان،الختلفةالأشياءأسطحمنالأصوات

واتجاهاتأبعادتحديدالأصدأءهذهخلالمنالحيوأنات

الخفالتق.انظر:الأشياء.تلك

المو!وعةفىصلةذاتمقالات

السمعىالمع!!الصممقاةإستاحيو،

دديهارمسظهالصوتاءلحمتماا

الأددطنينعلم،السمعيات

الموفموععناصر

الأذنأجزاء-1

الخارجيةالأذن-أ

الوسطى-الأذنب

الداحليةالأذن-خ

السمعحاسة-2

اسداحليةاالأدنإلىالصوتانتقالكيفيةأ

الدماغإلىالصوتوصول-كيفيةب

التوازنحاسة-3

للحركةالامشجابة-أ

للجاذديةالاستجالةب

التوارنأعصاءاضطراباتج

الأذناضطرابات-4

الولاديةالخلقيةالعيو!-أ

لاتاللإصا-ب

اللأمراضخ

الحيواناتآذان-5

أسئلة

الشيخوخة؟صممما

الداحلية؟الأدنإلىالأصواتتنتقلكيال!-2

كورتى؟عضوما-3

؟الصيواناتذواتالوحيدةالحيوالاتما4

الدائرية؟شبهالقنواتتعملكي!

والكييس؟القريبةتعملكيص-6

السف!!قدتسببالتيالإصاباتألواعما7

الحركة؟دوارأسبابما8

الطملة؟عشاءحمايةعلىالأذلىشمعيساعدكيف-9

وأالسريعالصعودأ!دىالأذنفيبفرقعةالإحساسأسما!ما-01

؟الطائرةأوالمصعدفىالسريعالهبوط

مهيأتيالديالاتجاهتحديدمعابالأذنننللسمعيمكنكي!11

؟الصوت

النباتانظر:المزرفة.الخضراءالأردبأدن

(.المزرقةالخضراءالأرت)أذدالعربيةالبلادفيالبري

المعتددةالبحارفييوجدبحريقوقعاليحرن3أ

وهوالأورمر.أوالأذنصدفأحياناويسمىوالمدأرية

واليابانوأوروباأستراليالعموأحلامتدادعلىيوجد

الأمريكية.المتحدةوالولاياتإفريقياوجنوبونيوزيلندا

قدمطريقعناللزجةبالصخورالبحرأذنيتعلق

فيتنبتالتيبالنباتاتويتغذى،مسطحةعضلية

وتعدالمبرد.يشبهالذيبلسانهيلتهمهاحيثالصخور،

عضلية.مسطحةبقدماللزحةبالصحوريتعلققوقعالبحرأذن

الملابس.حلىلعملصدفتهتستعمل
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شهيابحرياطبقاقدمهمنالمكونةالبحرأذنلحمشريحة

المتحدةبالولاياتالهادئالمحيطساحلوفياليابانفي

ال!مريكية.

بأدواتالصخورمنالبحرأذنبازاحةالغواصونيقوم

البحرأذنقدمعلىالغواصونيبقي.بالمدىأشبهمعسطحة

تعلب.أوقوالبفيتجميدهايتمأنقبلالأقدامتغسل.فقط

شراوحالتى،الالوانذاتالبحرأذنصدفةتستخدم

.الثيابحليصناعةفيسم3و.2بينطولها

اللؤلؤ.أيضا:انظر

التفتيش.حقان!:.التفتيشإدن

.الأذنان!:.الخارجيةالأدن

)ألواالصممبمالأذنانظر:.الداخليةالأدن

اسسمعية(.االاضطرالات

)عشبالثورلسانفصيلةإلىينتمينباتالفأرر3أ

مناطقمنكلفىالنباتهذاينمواشهر(.أزرقأوروبي

لهالنباتوهذا.المعتدلةالسهولومناطقالبريةالغابات

أيضا.بالشعرمكسوةطريةوأورأتبالشعر،مكسوةساق

أصفرولونفاغأزرقلونذات،صغيرةأزهارالنبتةولهذه

لبعضأنكما.عنقوديبش!س!ثتنمووهىوسطها،في

كلفإنالعموموعلى،ورديةأوبيضاءأزهاراأنواعها

وردية.براعملهاتقريبا،الأنواع

معظملنموبيئةأفضلالرطبةالظليلةالأماكنوتعتبر

لأكثرتعيشومعمرةجذابةبأنهاتمتازالتيالفأرأذنأنواع

ثنائيةالنبتةتلكمنالمزروعةالأنواعوأشعهر.سنةمن

منوتزرع.الثانيةسنتهافيتزهرالتيالنباتاتوهي،الحول

والعديد.أخرىمرةغرسهايتمأجزاءإلىمقطعةنباتات

واحدةلسنة)تعيشحوليةالمشهورةالفأرأذنأنوأعمن

الخريف.فىوتزهرالبذورمنتزرعوهيفقط(.

.الصادقوالحبللصداقةرمزاالفأرأذنالبعضيعتبر

أحدففىالأساطير.منعددفيالزهرةهذهذكرويرد

ماقالهآخرهيتنسينىلاعبارةكانتال!لمانيةال!ساطير

.بزهرةيأتيهاأنيحاولوهويغرقأنقبللحبيبتهحبيب

الفيل،أذنشكلعلىضخمةأوراقلهنباثالفيلن3أ

حنوبفيالأول:نوعانمنهينتشر.ترسشكلعلىأو

مثليؤكلغليظجذرلهاستوائىنباتوهو،الهادئالمحيط

والداشين،والإدو،،القلقاسبأسماءويعرفالبطاطا

نأإلاالأولالنوعيشبهوهو.المشاتلفييزرعوالثاني

.القلقاسانظر:.أجملوأوراقهأصغرجذره

وأالكبيرةالأذنتشبهالتيأوراقهمناسمهأحدالفيلأذننجات

هذاسيقاندغليالممضلطبقهمالهاوايحررأهليحضر.الترس

.النشوياساتا

.الأذنانظر:.الوسطىالادن

القلب،الخفقان(بمالدوري)الجهازالأسماكان!:.الأدين

(.القلص)أجزاء

جمعيةأقدم.ك!.!أ.!.3.ول.أيه.سي.بى.إسار.

الرأفة،تشجيععلىتعولوهيالعال!ا.فيالحيوانلحماية

000.3منأكثروللجمعية.الحيواناتعلىالقسوةومنع

فيالموجودةالفروعإلىبالإضافةوويلز،إنجلترا،في،فرع

هو:للجمعيةالكاملوالاسم.الكمنولثدولمنكثير

تمويلويتم.الحيوأناتعلىالقسوةلمنعالملكيةالجمعية

،والتبرعات،الاشتراكاتحصيلةمنالجمعيةأنشطة

.والتركات

زيايرتدونمفتشا،025حوالىالجمعيةوتستخدم

إنقاذالأساسيةومهمتهموويلز.إنجلترافيخاصا،

القسوةحالاتفيوالتحقيقللخطر،المعرضةالحيوانات

06منوأكثرمستشفياتالجمعيةوتدير.الحيوانعلى

علاجا،-الأليفةالمنزليةالحيواناتتتلقىحيثمستوصفا،

يتم،للكلاببيتا06حواليبالجمعيةيوجدكمامجانيا.

المرغوبة.وغيرالضالةالحيواناتإيواءفيها

الجمعيةبعنوأنإحداهما،مجلتانالجمعيةعنوتصدر

الراشدينللأعضاءوهي،اليومبالحيوانللرفقالملكية

يقومكما.للأطفالالحوان،عاداتبعنوانوالأخرى

معللتحدثالمدارلسبزيارةالجمعيةمنمحاضرون

الجمعية،وتتبنى.الحيواناترعايةسبلحول،الأطفال

ومطاردة،الغزالكصيد،معينةأنشطةضدحملات
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إنقاذفيالشجاعةعلىجوائزتقدمكما.البريالأرنب

.ناتالحيوا

بمقاطعةهورشم،مدينةفيللجمعيةالرئيسيالمقرويقع

81عمرهيتجاوزمنكلوسعوفيإنجلترا.فىسسكمي!،

فبوسعهمالأطفالأما،الجمعيةعضويةيكتسبأنسنة

الأعضاءويقومالحيوانعنمدافعينللجمعيةالانضمام

المجلس.وتسمى،الجمعيةعلىتشرفالتيالهيئةبانتخاب

وهو،برومارثر،ام482عامفيالجمعيةبتأسيسقاموقد

أصبحتأم،835عاموفي.لندنفيالكنيسةرجالمن

للجمعية.راعيةاولفكتوريابعد،فيماالملكة،الأميرة

.النوويالحمضانظر:.إيهإد.آر.

.ديآر.متفجر."..*.همتمجر،كسإ.دي.ار

السيكلونيتباسمتعرفالانفجارشديدةمادةإكس

العالميةالحربفىالمادةهذهاستخدمت.الهكسوجينو

الانفجارشديدةمادةباعتبارها،واسعنطاقعلىالثانية

فيالمهمةالموادمنتعدومازالت.القنابلمنهاتصنع

منالمادةتلكوتنتجالصهر.وموادالمتفجراتصناعة

الأمينرباعيمثيلينسداسىمعالنيتريكحامضتفاعل

مادةتختلطوحينالنشادر(،معالفورمالدهيدتفاعل)نابخ

السائل(التلويننترو)ثلاثى.ت.نتمع.إكسار.دي

قوةلهاالمادةوتلك،بالمتراكبتسمىمادةتتكون

وحدها.التلويننتروثلاثيمنأكبرتفجير

عناصريجمعالذيالمتشابكالتوريقفنالأراليسك

أيضاويسمى.الإسلامىالعربيالفنتميزالتىالعربيةالزخرفة

النباتسيقانحركةالفنهذاويستلهم.العربيالرقشفن

فىمعتمدازخرفتهاالمرادالسطوحعلىللتشكلوأوراقه

الخطوطواستخدامالتحويرفيالفنانبراعةعلىالأولالمقام

ثم،المتجافيةوالمتباعدة،المتناغمةوالمتلامسة،المتعانقةالمتلاقية

تكوينفيالهندسيبالتناسبوإحساسهمخيلتهعلى

المنتظمةوالمثمناتكالمربعاتالهندسيةالزخرفيةالأشكال

ذاتكالنجمةالمتعددةالرؤوسذاتالزخرفيةوالنجمات

رأسا.عشرالستةذاتوالنجمةرأساعشرالاثني

فنالأرابيسكأنإلىالفنمؤرخيمنكثيريذهب

مناستمدوهالمسلمينأنإلىآخرونويذهب،أصيلعربي

فيهيركزونالهيلينيونوكان.الصغرىاسيافيالهيلينيين

أنجمفلواا!لفنهذاإبلشلموبئ/تبببىفلماالطور،تصويرعلى

.النباتبتصويروأكتفوادينيةلأسبابالطيورتصوير

لتمنحناوتتكررتتوالدلهانهايةلاأشكالوللأرابيسك

نأمنأكثرذلكعلىوالأمثلة.الزخرفيالتنويعمنفيضا

خضعتالتيالبلدانجميعفيمنتشرةوهي،تحصى

الأندلسوحتىشرقاالهندمنالإسلاميةالعربيةللحضارة

وكذلك،العريوالمغربومصروالشامبالعراقمروراغربا

العالم.متاحفأهمفي

أطلقهالذيالاسموهو،الأرابيسكشاعوقد

أذهلهمحيثالنهضةعصرخلالاوروبا-فىالأوروبيون

الكتبأغلفةتزيينفيفاستخدموه-الفنهذامجال

وغيرها.والمنسوجاتالفضيةوالمصوغات

.الكتابرقعة،الإسلاميةالفنونأيضا:انظر

.(لفنونا)تركيا:نظرا0جورلأراا

سفينةبهرستالذيبالبلديرتبطأنهيعتقداسمأرارات

ببحيرةتحيطالتيالمنطقةوهى.الطوفانبعدالسلامعليهنوح

كثيرويعتقدالحدشة(.تركيامن)جزءالقديمةأرمينيافيفان

ماسيس،جبلعلىرستقدكانتالسفينةأنالنالرمن

نأغير.أراراتجبلباسمالانويعرف،أراراتجبالأعلى

للقصةوالسريانيةالآراميةباللغتينتمتالتىالترجمات

التيكردستانجبالعلىترسووهيالسفينةعنتتحدث

.فانبحيرةمنالشرقيالجنوبإلىتقع

أرمينيا.؟السلامعليهنوحأيضا:انظر

ام(.536-ام)466ديزيدريوس،إرازمس

فيى.الكنيسةإصلاحإلىسعىهولنديوقسعالم

وقادةلوثرمارتنالألمانيالقساوسةكبيرأيد،البداية

ولدتالتيالدينيةالحركةوهيالنصرانىالإصلاح

الفسادعلىبالاعتراضالمصلحونهؤلاءقام.البروتستانتية

إلا،الكنيسةفىوجماعتهإرازممي!شهدهالذيوالتع!مب

تأسيسعلىالموافقةرفضوعليهالنصرانيةبوحدةآمنأنه

أرضيةلإيجادمحاولةفيفشللكنه.مستقلةكنيسة

بيندارالذيالمريرالصراعفىمعتدلةعادلةإنسانية

والبروتستانت.الكاثوليك

إلىترقيتهوتمتهولندا،فيروتردامفيإرازمسولد

قام،أم994عاموفى.أم294عامفىقسيسرتبة

حيثإنجلترابزيارةإرازمس

أمثالبمنصرينهناكالتقى

وتوماس،كوليتجون

العلماءهؤلاءوأقنعمور،

إلىاهتمامهبتوجيهإرازمس

التوراتية.الدراسات

بعنوانلهكتيبوفي

أم(،)305نصرانيمقاتل

إرازمسديزيدر!سفلسفةسماهماإرازممي!قدم
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الحقيقة.والتزاموالأخلاقالتقوىعلىحدتأالمسئالتي

انتقاداوجهام(151)،الحمقمدحالهجائيكتابهوفي

كتابلهوصدر.أ!يماتلكلإهمالهمالكنيسةلرجال

النصجعلماوهذاأم516عامبالإغريقيةالجديدالعهد

ومعروفا.منشوراالأصلي

والقطبيةالجنوبدةالفرنسيةالأراضي

أرخبيليوتشملالبحار.وراءفيمافرنسيةممتلكات

وكروزيت(كرجويلينجزرمجموعة)الأرخبيل

.الهنديالمحيطفىوكلها،بولسانتوجزر،وأمستردام

الأراضيوتشمل2.كم.0777حواليالجزروتغطي

ويحكم.الشماليالقطبفيمنطقةوهىأويليساحل

عالييناستشاريومجلسإداريمجلسالمناطقهذه

الفرنسية.الحكومةتعينهما

مساحة-المنطقةجزرأكبر-كرجويل!تجزيرةوتغطي

غربىجنوبك!038.3بعدعلىوتقع2كم.6746

حوالىبعدعلىأرستبلاجوكروزيتوتقعمدغشقر.

المجموعتينوكلتا.كرحويل!تمجموعةغربيكمأ0737

طيوروتعيش.الرياحوتسودها،ورطبة،باردةالجزرمن

هذهفيالبحر،وكلاب،والأفيالوالحيتان،البطريق

حوأليبعدعلىبولوسانت،أمسترداموتقع.المنطقة

وتتمتعكرجويلين.مجموعةشرجمطشمالكمأ03)0

وسرطانالقد،صيدويتماعتدالآ،أكثربمناخالجزرهذه

الجزر.بهذهالمحيطةالمياهمنالبحر

الجسوبيةالفرنسيةالأراضيفيفقطءالعل!ويعيش

داخلالطيعيةالظروفأ!دراسةهناكإلىذهبواوقد.والقطية

.والنباتالحيوانوحياةالمناخذلكفيبماوفوقها،الأرض

)السطح(بمأسكتلنداانظر:.المئخفضةالأراصي

(.)الس!الشماليةأمريكا

.وأراغونقشتالةبمالأولىإيزابللاانظر:.أراعون

شجروهو،الأراكيةالفصيلةإلىينتميشعجرالأراك

فلسطينفيبرياينبت.أراكةمفالواحدة،المعروفالسواك

ويكثر،المداريةوالمنطقةالسافانامناطقوبعضالعربوجزيرة

السعودية.العربيةالمملكةفيالجنوبيةالمنطقةفي

دائمةصغيرة)شجيرات(جنباتالأراكونبات

بينارتفاعها،متشابكةكبيرةمجموعاتفيتنموالخضرة

بعضتس!ضهلذلكأمتار،خمسةنحووعرضهاومترينمتر

لها.مأوىالوحولقبعضوتتخذهالزواحف

للبياضلونهايميلالفروعكثيرةناعمةشجرةوالأراكة

متدليةأومنتصبة،اللونورماديةوتصئخشنةأولآ،

،الفروععلىمتقابلةأوراقهازغباء.أوجرداء،منتشرة

وأزهارها.زاهأخضرلونهاالشيء،بعضلحيمة،لامعة

ثمارهاأماالاخضرار،إلىمائلأبيضلونهاالحجمصغيرة

وحين،شفافةشمبهبيفساء،أجية،البذرةأحادية،فكروية

الكباث،الأراكثمرويسمىأحمر.لونهايصبح،تنضج

وأبالبذورطبيعياالأراكويت!!اثر.المردفهونضجفإذا

الارضي.بالترقيد

ماأطيبوهووغيرها،للإبلحيدعل!الأراكوشجر

بلبنظ!ول"اتي:الحديثفيوجاءلبن.رائحةالماشيةرعته

أطيبألاراكوألبان.الأراكأكلتقد:أيأوارك"إبل

ويعتقد.الأراكهضمبنوابخيتأثراللبنمذاقلأن،الألبان

تتغذىالتيالحيواناتمنالديدانبعضطردفيدورالهأن

كاملا.غذائهامنتستفيديجعلهاممابه

أفضلوهو،السواكهوالأراكفيهاستخدمماوأشهر

وأجوده،وعروقهبفروعهويستاكالشجر.م!بهاستيكما

وسيقانهأوراقهخلاصةامشخدمتوقد.العروقأضاساعند

الدوبئوتنطمالشللعلاجمثلمختلفةلأمراضعلاخا

ومدراالختلفة،والقروحالطحالوتورمللنساء،الحيضية

منالموادبعضاستخلصتكذلك.للمتانةومنظفاللبول

هيئةعلىوهيوالسليكا،الميثيلثلاثيكالأمينالجذور

الموادمنقليلةوكميات،كبريتيةومركباتكلوريد،أملاح

ومعظمهاوغيرها،والصابونيةوالدابغة)القابضة(العفصية

اللثة.وتغذيةوطهارتهأسفمانظافةفيدورله

الأراكلفروعالمكثفوالاستخدامالجائرالرعييهدد

الهيئاتتسعىلذلك؟بالانقراضالنباتهذاوجذوره

التقليديةبالطرقوإكثارهعليهللمحافظةالعلمية

يثة.لحدوا

كانت.اليونانيةالأساطيرفيبارعةنساجةأراكئي

تقدرماجمالهافىتفوقأثوابنسجفيببراعتهاتتباهى

وهيأثينا،وحذرتها.والحرفالفنون-ربةأثيناعليه

لمولما.التباهيمغبةمنعجوز،امرأةهيئةفيمتنكرة

كمعبودة،حقيقتهاعنأثيناكشفتلتحذيرها،تذعن

للنسيج.مباراةفيوالدخولللتحديقبولهاوأبدت

بشرافيهنسئتصوربإتمامقامتأثيناأنزعمواوقد

بتصويرأراكنيفقامت.كبريائهمعلىالالهةتعاقبهم

فماالمشاعر.تصدمشائنةأعمالآيقترفنوهنمعبودات

تساويالقيأرأكنيبقدرةأيقنتعندماأثينا،منكان

واعترى.غضبفىالنسيجقطعةمزقتأنإلاقدرتها،

أثيناأنإلانفسها،بشنقهمتحتىأراكنىالخوف

تحولوهكذا.عنكبوتاتمسخهاأنوآثرتعليها،أشفقت

العناكب.تفعلهماإلىللنسيجإتقانها



فىتقع،كبيرةمالحةبحيرةالارالبحرلحر.الارال،

وبحر.قزوينبحرشرقيكم282بعدعلىتركستان

ومنذ.العالمفيالداخليةالمائيةالمساحاتأكبرمنالآرال

فىمياههمنالمستمرةالريعملياتأثرتالستينياتأوائل

ماإلىوصلتحيث،فيهالمياهمنسوبوقلةانحساره

نحوالانويغطي،السابقحجمهمن6%0يقارب

الجزر.منعديدبهويوجد2،كم001204

باراجوايانظر:.ديمارئيليردوميلعوإرالا،

المبكر(.)العهد

وسوائلدلزيتمنتجةشركةأكبرالسعوددةأرامكو

عندماام339عامنشأت.العالمفيالطبيعىالغاز

سوكال-كاليفورنياأوفأويلستاندردشركةتقدمت

التمهيديالمسحبأعماللهاللسماحباقترأح-انذاك

لويدنوقامالأحساء.منطقةفيالنفطعنللتنقيب

عنالتنقيبامتيازبتوقئاتفاقيةالشركةممتلهاملتون

وفيأم،339مايوأهـ،352صفرفيجدةفيالزيت

كاليفورنياشركةإلىالامتيازسوكالحولتالعامنفس

عاماسمهاغيرتالتي-كاسوك-أويلستاندردأربيان

الحكومةحصلتأرا!كو.إلىأم(439هـ،أ)363

ملكيةمن25%علىام739اهـ،393عامالسعودية

عامالحصةهذهزادتلأرامكو.والإنتاجالمرافق

اهـ،104عاموفي06%،إلىأم749أهـ،493
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خطوتشغيلإنشاءأيضاالرئيسيةالغازشبكةتشمل

إلىوالإيثانالطبيعياغازاسوائ!!لنقلىالمملكةعبرأنابيب

معملاارامكوأنشأتحيثالاحمر؟البحرعلىينبعميناء

رستام829عاموفىللتصدير.)ميناء(وفرضةللتجزئة

أوللتحملالبحريةالفرضةهذهفيكافنديشالناقلة

.دنظيرتهاحملتمثلماكطفندي!ش.انظر:الغاز.منشحنة

تنورةرأسمنالخامالزيتمنشحنةأولسكوفيلد.جي

الشالغالبترولوهندسةالتنقيبمركزويعد.أم939عام

أحدثإكسبكباسماختصاراالمعروفالسعوديةلأرامكو

وهو.أم349عامبدأضخممشروعإطارفىيتمإنجاز

الموادتطويرأعمالفىلأرامكوإنجازأحدث

البترولهندلمسةإدارةالمركزهذاويمكن.الهيدروكربونية

الإنتاجمشكلاتومعالجةالحقوللإنتاجبرامجوضعمن

.الظهرانفيالمتوافرةالتقنياتباستعمال

)عمليةالسسموغرافيالمسحفرقاسستخدمت

جباليسمىماأرامكولدى(الأرضباطنفيجيولوجية

،ام089اهـ،104عاممرةأولللطاقةمصدراالتفجير

وقد.المغمورةالمناطقفىالزيتعنالتنقيبفىوكذلك

زيادةإلىام819عامالتنقيبفىالشركةعملياتأدت

نفسوفي.برميلبلايينثلاثةمنبأكثرالزيتاحتياطى

الكمبيوترمجمعفيالمعلوماتتجهيزأعمالبدأتالعام

أكبرالمجممنهذاويعد،والهندسةالتنقيبلمركزالتالغ

وهو،العالمفيالأرضبعلومالمعنيةالكمبيوترمراكز

والذيالظهراد،في)إكسك(البترولوهندسةالتنقيبمركزمبنى

والغاز.الزيتصناعةفيالتك!ولوجىالتقدمدروةيعتبر

فيالمستعملةالسسموغرافيةالمعلوماتلمعالجةمصمم

والغاز.للزيتالحاملةالجوفيةالتكويناتتحديد

وجودالحفرعمليةتتطلبأرامكو.لدىالحفرتقنية

ثمواختراقها،لثقبهاتمهيداوتفتيتهاالصخورلتكسيروسيلة

العربيةالمملكةصحاريتذرعالسسموغرافىالمسحشاحناتإحدى

والعار.الزيتصبحثاالسعودية



944جزر،نراأ

التصديرفرضةفيالراسيةالناقلاتإحدىإلىتمتدالتحميلأذرع

ينئ.بميماء

البئر،خارجإلىالفتاتنقلعلىبهايستعانوسيلةوجود

انهيارحدوثدونللحيلولةاللازمةالاحتياطاتاتخاذثم

جراءمنينتجالذيالضغطفىوللتحكمالبئر،جوانبفي

فيأرامكواتبعتوقد.الزيتأوالغازأوالماءوجود

الأسلوبهذاوفيالرحوي،الحفرأسلوبالحفرعمليات

الفولاذية،الحفرأنابيبمنسلسلةنهايةفيالمثقبيربط

فيالمضلعالحفرعمودتديررحويةقاعدةبوساطةويدور

البئرفيالحفرطينيضخالحفروأثناءالحفر.عمودأعلى

وبذلكالصخور،فتاتمعيسحبثم،خاصةبمضخات

منوالغرضواحد.وقتفىوالتنظيفالحفرعمليةتتم

وأالزيتأوالغازتسربمنعالبئرفىالحفرطيناستعمال

الخطرحدةولتقليل،الضغطبفعلالأرضسطحإلىالماء

البئر.داخلانفجارحدوثعنالناجم

منهاشدفق،الشرقيةالمنطقةفيالزيتحقولمعظم

.المذابالغازعنالناتجةالدفعقوةبتأثيرأيتلقائيا،الزيت

خطوطعبرالابارمنالمرافقالغازمعالزيتوينتقل

عبربتمريرهاالزيتعنالغازفصلمعاملإلىالجريان

وأالأسطوانيةالفولاذيةالمصائدأوالأوعيةمنلمملسلة

أكبرمنأرامكوفىالفرزمعاملوتعد.الشكلالكروية

تدارمضخاتبهاويوجد.العالمفىالفرزمعامل

وتدفع،آليحصان4!...إلىقوتهاتصلبمحركات

الأنابيب.خطوطشبكةإلىجزئياالغازمنهالمنزوعالزيت

الغاز،حقنمعاملإلىالأحيانمعظمفيفيرسلالغازأما

هناك.الرئيسيةالغازوشبكةالطبيعيالغازسوائلومعامل

يحتويالذيالمر،الخامالزيتلهايخضعأخرىعملية

عمليةوهي،السامالهيدروجينكبرشيدغازعلى

معملإلىالزيتضخقبلالغازهذانزعأيالتركيز؟

وينبع.والجعيمةتنورةرأسفيالتصديرمرافقأوالتكرير

لتركيزضخمةمعاملالغرضلهذاأرامكوأنشأتوقد

بقيق.فيأكبرها،الزيت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

للنفطالمصدرةالدولمنظمةالزيتالبترول

النفطالغازالجبيل

مدينة،الصناعيةينبعكافنديشسكوفيلد.جيد.

الشرقدغاتإحدىالاراميةاللغة.اللغة،الارامية

كالعربيةالساميةاللغاتمجموعةإلىتنتمىالتيالأوسط

اللغاتضمنوالعبريةالاراميةاللغةوتصنف.والعبرية

إلىالاراميةاللغةتاريخويرجع.الغربيةالشماليةالسامية

منأقوامبهايتكلميزالولاالميلاد.قبلالعاشرالقرن

سوريامنكلفيمتفرقةبقاعفيالنصارىالاشوريين

جغرافيةرقعةفيانتشارهاان.كماوإيرانوالعراقوتركيا

.التنوعشمديدةعديدةلهجاتلهاجعلمتسعة

..مق009عامحواليإلىالمكتوبةنماذجهاأقدمترجع

فىودانيالعزراأسفارمنأجزاءالاراميةباللغةكتبتوقد

القديمةالكتاباتبعضإلىإضافة(،القديم)العهدالتورأة

امتدتالتيالفترةوفي.الميتالبحربمخطوطاتالمعروفة

عدةنظمبهاتمم006العامإلىللميلادالأولالعاممن

عبرانية.أعمال

.اللغات،السامية،اللغةوآدابها،العبرية:أيضاان!

خليجفيتقعجزرمجموعةارانجزر!جرر.،اران

جالويمنكم48بعدعلى،الأطلسيالمحيطفى،جالوي



يرةجز،نراأ045

مساحةتبلغ.الأيرلنديا!وناختإقليموتتبعتقريبا،

006.1يسكنهاه!ضارا،057.4منيقربماالجزيرة

أكبرها،وهيإنيشمورهىالرئيسيةوالجزرتقريبا.نسمة

نيشير.وإ،نيشمانوإ

بامستثناء،وعرةجبليةالثلاثالرئيسيةالجزروهذه

قامحيث،الماشيةعليهاتربىالتيالخصبةالبقاعبعض

والأعشابالرمالمنتنظجفهابعدباستصلاحهاالأهالى

يعملكما.الجزيرةصادراتأهم،الماشيةوتمثل.البحرية

غزلفيالنساءوتعتمد.الأسماكصيدفيالرجالأغلب

آرانمنسوجاتلإنتاجالمحليةالأصوافعلىالمنسوجات

صيادوويستعمل.العالميةالشوةذات-التريكو-المحبوكة

السميكوالقماشالخشبيةالشرائحمنزوارثالأسماك

سكانمعظمويتحدثكوراخزتسمىبالقارالمدهون

الغي!ية.اللغةالجزر

قبلماآثارمنالعديدعلىإنيشمورجزيرةوتحتوي

قلعةآرانجزرفيجاذبيةالأثريةالموا!أكثرومن.التاريخ

هيئةعلىبناؤهتمالحجر،منضخمبناءوهوإينغصر،دن

.صخريجرفحافةعلىدائرةنصف

قربالأطلسيلالمحيطآرانجزيرةتقع.!جريرة،آران

اسمأيضاعليهاويطلة!أيرأعدا،بجمهوريةدونيجالساحل

كيلوحمسةوعرضهامتراتكيلوستةطوأ!ايبلغأراكلور.

خمسةبحواليتبعد.منحدرةصخريةوأرضها،مترات

الرئيسية،الأرضعلىبورتونبورتمدينةعنمتراتكيلو

.الصغيرةالجزربعضمنهاويمئالقرب

الأبورجينالأصليينالسكانمنأمعتراليةقبيلةالأرادا

مضى،فيمااعتادواوقدأمشراليا،أواسطشمالتقطن

للقنصالخشبأوالحجرمنبسيطةبدائيةأدواتأستعمال

أنهمغيرفيها،يعيشونالتيالصحراويةالمنطقةفىالحفرأو

النعسبلصلاتدصيقبنظامويلتزمون.وثنيةعقيدةيعشنقون

الترابطمنقدراجماعتهمأكسبتعواملوهي،والقرابة

لهجاتأربعلهابهمخاصةأمخةولهم.بينهمفيماالوتيق

بمراكزالادمنهماكثيرويسكن.جيرانهملغةعنتختلف

التقليديأسلوبهمفقدواوقد،تنصميريةأوحكوميةإسكان

.الحياةفي

فرنسينحاتأم(.669)1887!جين،ارب

مننحتهاالتيموضوعاتهفيحاول.آربهانزباسمعرف

حيويةيلتقطأنوالبرونزوالحشبوالمرمرالمدهونالحجر

آربأعمالتبدوقد.الشكليمظهرهامنبدلأ،الطبيعة

أعمالهمنكثيراولكنالتجريد،باردةالأولىللوهلة

وحية.دافئةخاصيةلهاالنحتية

تركلقد.أشمكالهعملفيمسبقاتخطيطاآربيتبعلم

السحبراعيمثل:أعمالفي!لمذاته"لميبدعالنحت

ام(.)559تبادلهايمكنعناعرلهوعمودأم(،)539

النحتمتحف!فيبالألوانلآرببطليموستمثاليظهر

الحديث.العالمي

وفناناوشاعرارساماوكان.سترا!حبورجفياربولد

الألمانالتعبيريينالفنانينمعأعمالهعرض.أيضاتخطجطا

عاموفىأم(.191189)4الأولىاالعالميةالحربقبيل

انظر:.زيوريخفيداداحركةإنشاءفيساعد،أم619

السريالية.؟اديةالد

فيالإسلاميةالحفمارةانظر:.الصئايعأرياب

والحر!يير(.الصساع)مراقةالأندلس

.المم!ص()التاريحالمجر:نوا.دربأ

بل.جونانظر:.جون،آربتلوت

)طرقالحية،الصلأفعى،السامةالأفعىانظر:.الأريد

.(الحركة

منالغريالشماليالجزءنيتقع،أردنيةمدينةإريد

كانتأنهاالبلدانمعجمافيالحمويياقوتذكر.الأردن

نأالمؤرخونويذكر)أربد(.وبالفتح)إربد(،بال!سسرتنطت

وقيل.داريوسالإسكندرفيهاضربالتيإربيلاهيإربد
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العالميةالحربنهايةحتى2كم.،أتتجاوزإربدمساحة

مساحتهاأصبحتالعشرينالقرنثلاثينياتوفي.الأولى

إلىمساحتهاازدادتأم529عاموفي2.كم.3،حوالي

ووصلت2،كم42إلىام979عامفيوازدادت2كمأ3،

2.كم04منأكثرإلىأم129عامفي

تاريخ.،الأردن،الأردن:أيضاانظر

.قلاستشراا:نظرا0ح.أ،بريرأ

فيأما،الهجريالتقويموفقالأسبوعأيامخمامسالأرلعاء

انظر:التفاصيلمنلمزيددبار.اسمعليهأطلقفقدالجاهلية

.اليومهذايقدسونالاشوريونكانوقد.الهجريالتقويم

أياممنالرالغاليومهوفالأربعاء،الغربفيأما

برأسممنالإنجليزيالاسماشتقوقد،الأسبوع

الأساطيرفيأودينأووودينالالهةكبيرأوالأرباب

مستهلفى-اليومهذاعلىالألمانأطلقوقد.التيوتونية

وقتفياسمهتغيرثمدي،وودنز-المسيحيالعهد

يطلقونكانوافقدالرومانأما.الانعليههوماإلىلاحق

الأجرامأحداسمالأمسبوعأيامالرائمناليومعلى

كانأنهاعتقدواوالذي،ميركريعطارد،وهوالسماوية

وقد،اليومذلكمنالأولىالساعةفيحكمهلمجسط

اللغاتكلفيالأربعاء،يوملفظالاسمهذامناشتق

يطلق،المثالسبيلفعلى،اللاتينيةمنأخذتهالتيالرومانية

ميركرودي.الفرنسيةفيعليه

.الأسبوعالرمادبمأربعاءأيضا:انظر

عندالكبيرالصومأياممنيومأولاورمادأرلعاء

بهتحتفىالذيالصومموسميمثلاليوموهذا.النصارى

والكنيسةالكاثوليكالرومانوخاصةالنصرانيةالكنائص!

اللوثرية.والكنيسةاللإنجليكانية

الرمادبأربعاح!الاحتفالفإنالكناض،منكثيروفي

التيالنخيلأشجارإحراقمنالمتبقىالرمادحوليتركز

والقس.السابقالعامفىالنخيلعيداحتفالفيامشخدمت

فقرةإلىالمباركةهذهوترجعالرماد.يباركالأبرشيةراعيأو

كرةستعودالغباروإلىخلقتالغبارمن:تقولالإنجيلفي

.والتقوىللطهررمزاعندهمالرمادويستخدم.أخرى

الكبير.الصومأيضا:انظر

حزبرئي!(.-ام)269الدلننجم،أربكان

يونيو28فيللوزراءرئيساأصبح.التركيالإسلاميالرفاه

وحزبحزبهمناثدلافيةحكومةشكلأنبعدأم،699

أولأربكانأصبحتشيلر.تانسوتتزعمهالذيالقويمالطريق

عامالعلمانيةالجمهوريةتأسيسمنذإسلاميحكومةرئيس

الإجراءاتبعضأربكانحكومةاتخذت.ام239

الذيالتضخمجماحكبحشأنهامنكانالتيالاقتصادية

!كو!4عزمعنوأكا!لن08%،منأكثرإلىنسبتهوصلت

الدولمعوطيدةعلاقاتوإقامة،الربويةالفوائدإلغاءعلى

معها.اقتصاديةوحدةبإنشاءالإسلامية

جامعةفيوتخرجبتركيا،سنوبفىأربكانولد

أخنجامعةمنالدكتوراهدرجةعلىحصل.التقنيةإسطنهبول

حتىمدرسئاالتقنيةإسطبولجامعةإلىوعادبألمانياالتقنية

.ام599عاموالصناعيةالتجاريةالغرفاتحادلرئاسةاختياره

،أم969عاممرةأولالتركيللبرلمانأربكانانتخب

العاموفى.ام079عامإسلاميسياسيحزبأولوأنشأ

أربكانأعاد.الحزبنشاطالتركىالجي!شحظر،التالي

مننشاطاتهحظرتولكناسمهغيرأنبعدحزبهتكوين

حزبأربكانشكلأم879وفي.ام089عامجديد

انتخاباتفيضئيلةبأغلبيةحزبهفاز.الإسلاميالرفاه

لم55(0أصلمنمقعدا276من)أقلام599ديسمبر

انهيارمنأربكانالممتفاد.حكومةتشكيلمنتمكنه

مسعودبقيادةالأمالوطنحزببينالعلمانىالائتلاف

ليشكلالقويمالطريقوحزبالوزراءرئيسيلماظ

العسكريةوالمؤسسةالعلمانيةالأحزاباعترضت.حكومته

الاثملاففضعلىوعملتحزبهسياساتعلى

يلماظمسعودديميريلسليمانالرئيساختار.الحكومي

أصدر.أم799فيجديدةعلمانيةحكومةليشكل

الإسلاميالرفاهحزبنشاطبحظرحكماالتركيالقضاء

.ام899عاممطلعفي
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هـ،806-)35ءيونسبنمحمدالأربيلي،

الأربيلى.محمدبنيونسبنمحمدأم(.0411-121

بهاونشأالعراقشماليفىأربيلبقلعةولد.شافعىفقيه

ثم،الموصلإلىانتقلتقدأسرتهوكانت.أبيهيدعلىوتفقه

تفقهكما،وغيرهبنداربنيوسفعلىفتفقهبغدادإلىرحل

أمرهذاعثمالعلماء.منعددعلىالنظاميةبالمدرسة

تولى.العلمينشروبغدأدالموص!!بينيتنقلوصارواشتهر،

والعزيةالنوريةكالمدرلمسة،بالموصلمدأرسعدةفىالتدريصر

والخطابةبالموصلالقضاءوتولى.والعلائيةوالنفيسيةوالزينية

دولةفيكبيرةصولةلهبها.كانتالمجاهديالجامعفى

الأميرفكان،الموصلصاحبشاهأرسلانالديننورالامير

علمفىأ،رسالهوصنفلهوتتلمذويستفتيه،يستشيره

إلىحنيفةأبىمذهبمنانتقلحتىمعهيزلولم،الكلام

وشرخ،الفقهأصولفيالمحصولاختصر.الشافعىمذهب

الجمعفيالمحيطكتابوصنف،الفقهفيالغزاليوجيز

بالموصل.توفي.والوسيطالمهذببين

س!3الكيميائيرمزه.النادرةالأتربةفلزاتمنالأرييوم

ستةوله،2667.1الذريووزنه68،الذريوعدده

عامموساندركارلالسويديالعالهااكتشفهمنأولنظائر.

النادرةالأتربةفلزاتمعمتحداالأربيومويوجد.أم843

فىخاصوبشكلوالحادولينيوماليوروبيوممثلثقلاالأكثر

التبادلبعملياتتتملفصلهالطرقوأفضل.اليتريوممعادن

الأربيومويتوفر.بالمذيباستخلاصهطريقعنأوالأيوني

وينصهر.فضيرماديولونه.تجاريةبكمياتالنقاءعالي

درجةعندويغلي،م925.15حرارةدرجةعندالأربيوم

درجةفي3/سمجرام.4509كثافتهوتبلغ.م2ر868

هوورديلونذاأكسيداالأربيوميشكل.م25حرارة

كماالأحماضمنعديدفيببطءيذوبالذيح()3032

.الوردياكجاجصناعةفييستخدم

الكيميائي.العنصر:أيضاانظر

،الدماغوظائففيمؤقتاضطرافيالدماعارقجاج

عادةذلكوينئكلن.جسمبأيالراسارتطامنتيجة

الأحداثتجاهللذاكرةفقدانيتبعه،للوعيمؤقتفقدان

فقدأنيحدثوقد.مباشرةوبعدهالحادثقبلوقعتالتي

وفى.شمديدةالإصابةكانتإذاأكبر،بصورةللذاكرة

فقدانيحدثقد،الدماغارتجاجمنالمعتدلةالحالات

،حالأيةعلى،ولكنه.يحدثلاوقدوالذاكرةللوعي

.الفوريالتشولقمنحالةتحدث

الدماغيصطدمأنفييتسببقدالارتطامأنالواقع

الخارجيللسطحإصابةفتنتج،الداخلمنبالجمجمة

للدماغالداخليةالأجزاءفيإصابةتحدثوقد.للدماغ

مفهومةليست،الدماغارتجاجحدوثأسبابلكنأيضا.

اضطرابفىتتسببالضربةأنترىنظريةوهناكتماما.

نظريةوهناك(.للدماغالخارجية)الطقةانحيةالقشرةوظيفة

تلك،للدماغالعميقةالأجزاءتصيبالضربةأنترىأخرى

واليقظة.النومدوراتفيتتحكمالتيالأجزاء

لعدة،التنفسعنالدماغبارتجاجالمصابيتوقفوقد

تنخفضفقدذلك،إلىوبالإضافة.الحادثبعدقليلةثوان

وتختنىالعينحدقةوتتسععضلاتهوترتخيقلبهنبضات

المصابالشخصيستردماوعادة.اللاإراديةالأفعالبعض

بشكلويتصرفبسرعةوينتبهقليلةثوانخلالوعيه

وعيهالمصابيستردلاقدالأشد،الإضاباتوفي.طبيعي

.اياملعدةكاملا

لبعضيحدثقد،الدماغبارتجاجالإصابةوبعد

الأذنين،فيطنينأو،والصداعالدوارمنشىءالأشخاص

التركيز،فيصعوبةهؤلاءيجدوقد.السلوكفىتغيرأو

منولمزيدأشهر.لعدةالمشكلاتهذهمثلتستمروقد

.الدماغبارتجاجالمصابعلاجكيفيةحولالمعلومات

الأولية.الإسعافاتانظر:

الشماليالإفريقيالساحلعلىيقعصغيرقطرإرسب

بينالأحمرالبحرساحلعلىالقطرهذاويمتد.الشرقى

مدينةهىإرترياوعاصمةإثيوبيا.وشمالوجيبوتيالسودان

.المدنأكبروهىأسمرا

التسعينياتأوائلوحتىأم152عاممنذإرترياكانت

بينأم619سنةفينشبتأهليةحربالكنتتئإثيوبيا.

جنودوبينالاستقلاليريدونكانواالذينالإرتريينالثوار

ما199سنةفىالحربهذهوانتهت.الإثيوبيةالحكومة

الإثيوبية.الحكومةعلىالثوارمنوغيرهمالإرتريينلصالح

عامفىأخيراالممتقلالهاتحققأنإرترياواستطاعت

.أم399

الإرتريالحكومىالجهازرأسعلى.الحكمنظام

طريقعنالرئيساختيارويتم.الحكومةرئاسةسولىرئيس

الوطنى.المجلسيمثلالذيالبلادفيالتشريعىالمجلس

الشعب.بوساطةانتخابهمشمعضوا136المجلسولهذا

الأحزابأكبرإرترياتحريرجبهةحزبويشكل

إدارةالحزبهذاتولىوقدوأقواها.البلادفىالسياسية

استقلالها.نيلإرتريااستطاعتحتىالحرب

ذلك،وتفاصيلإرترياسكانعددلمعرفة.السكان

المقالة.هذهفيموجزةحقائقانظر:

مناطقفيإرترياسكانمن%86حوالىيعيش

المناطقفىمنهم%أ4حوالىيسكنكما،ريفية



354ياتررإ

يائررإ

طرو-
حديديةلسك4"!

وطنلةعاصمة!

أخرىانوبكمدر.

البحرلسطحمستوىفوقالارتماع7

الدوليةالحدودلمحيمرجحاليستالخرلطةهذه

موجزةحقائق

أسمرا.:العاصمة

التيحرينية.:الرئيسيةاللغة

إلىالغربىالشمالمنالمسافاتأقصى2،كمأ71لأ895:المساحة

الغربىالجو!إلىالشرقيالشمالوسكم182الشرقيالجنوب

كم.أ،00"الساحلطولك!.467

البحر،سطحفوقم3ر.31بارتفاعسويراحبلهيقمةأعلى:المرتفعات

سطحمستوىتحتأم1،حواليالد،قلمنحفض:ارتفاعأدنى

البحر.

نمسمة..000.0293أم699لعامالسكانيالقدير:السكان

%41وريفيود،%86:السكانيالتوزيع20اكمنسمة31:السكانيةالكتافة

2)461لأ996:أم849لسمةالسكالىالإحصاءكان.حضريولى

سممة.4لم.00636"حوايم1002لسنةالسكانيالتقديرسمة،

،والعدس،الألبانومشجاتالشعير،:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

والسلعالبناء،مواد:الصناعات.والقجح،والتيف،والدض،والذرة

والملح.المعلبةوالأطعمة،الجلدية

وعصنصفراءباقةوفيهالوسطفيأحمر!ثلثللعلمالبلاد:علم

يدفاغأررقبلونومثلث،الأعلىالجزءفيأحضرومثلث،زيتون

.أم399سةفيللدولةشعاراالعلمهذااتخذوقد.الأسفلالحزء

العلم.ان!:

النقود.ان!:،الصغرىالوحدةلمعرفةبر.:الأسامميةالوحدة:العملة

نزحتشعوبمنإرترياأهالىمعظموينحدر.الحضرية

وقد،النيلواديسودانإقليمومنالعربيةالجزيرةشسبهمن

..مق0002مشةحوالىمنذإرتريافيهؤلاءاستقر

فيتليهاالبلاد،فيالأغلبيةلغةالتيجرينيةاللغةوتشكل

،هناكالاستعمالشائعةإنهاإذالتيجريةاللغةالترتيب

فإنهاالعربيةاللغةأما.ساميتانلغتانوالتيجريةوالتجرينية

القبائلبعضوهناكسارتريا.الساحليةالمنطقةفيتستعمل

اللغاتبعضأوالعفار،بلغةتتحدثالتىالرعوية

.ال!خرى

وأبالزراعةإرترياسكانمن8%0حوالىويعمل

مناطقفىبالزراعةتعملالتيالعائلاتوتعيش.الرعي

منمسطحةسقوفوللمساكن.جدرانأوبأسوارمحاطة

ذات،الزنكألوا!منمصنوعبعضهاأنكما،القمق

منبالزراعةتعملالتيمالأسرمعظموتتكونمنحدر.شكل

عشراتإلىاحياناعددهايصلقد،العائلاتمنأجيال

لاخرمكانمنيتنقلونفإنهمالرعاةأما.الأقاربمن

يربونها.التيالختلفةحيواناتهكلاومعهم

وهياستعمرتهاالتيبالدولإرتريافيالتعليمنظامتأثر

التحريرحربقامتولمابعد.فيمابريطانياثمأولأإيطاليا

سيرعلىسلبيأثرلهاكانام619أهـ،381سنة

منكبيراعددافإنلذلكونتيجةالبلاد.فىالتعليم

ولذلك،النظاميالتعليممنحرمواقد،الإرتريينالأطفال

ولإرتريا.للمسؤولينتحدئاتشكلالأميةأصبحتفقد

بأسمرا.إرترياجامعةهيواحدةجامعة

بعص.مصوعديالحافلاتإحدىينتظرودوهمالإرتريينبعص

ملاسمهميلبسودالآخروبعضهم،الغربيةالملابسيلبسونالإرتريير

فيالسكادمعظمويعيش،الكبيرةالمدنمنقليلعددوبإرتريا.الوطنية

.الأريا!
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2.كمأ.89517إرتريامساحةتبلغ.والمظخالسطح

كساررأسمنالأحمرالبحرساحلطولعلىالبلادوتمتد

حوالىالمسافةهذهوتبلغ،المندببابمضيقإلى

اتساعهفيالساحليالخطعرضويتفاوت.كمأ،000

فيمرتفعةأرافيإلىالسهلويرتفع.كم46و61بين

تلكفيسويراجبليوجدحيثالبلادمنالأوسطالجزء

م)31.3ارتفاعهويبلغإرتريافىقمةأعلىوهوالمرتفعات

أراضإلىالإرتريةالمرتفعاتوتنحدر!م!إلبحر.فوق

الجنوبيالجزءأسدناقلاصحراءولغطى.الغربفيمنخفضة

أغطر.اهذامنالشرقي

لذلكوتش!تالغربنحوالرئيسيةإرترياأنهاروتجري

منو.أحربيةاالمنخفضاترالوسطىالمرتفعاتخلالوديانا

اسمأع!ا!اعلىويطلق.والقالقبركةخورالرئيسيةالأنهار

إنماالاسمهذاأنأجاحثينالعضويرى.منهجزءفيمأرب

هذاوأنإرتريا،منطقةإلىاليصيةالهجراتبعضإلىيعود

تذكرااليمنمنالمهاجرونالسكاناممتعملهإنمااللفظ

.مأربسدعليهبنيالذياليمنيلمأرب

علىم527ب!تإرتريافيتتفاوتالحرارةدرجات

حواليالساحلويتلقى.المرتفعاتعلىم651والساح!!

ماالمرتفعاتتتلقىكماسنويا،الأمطارمنسم25إلى51

القطرأنحاءمعظموفيالأمطار.منسم61إلييصل

ويوليو.يونيوشهرفيلغزارةالامطارتهطهل

عطماتدهوراالإرتريالأقتصعاداواجهالاقضماد.

هذهواستمرتوإثيوبيابمإرترياب!!الحرببسبب

.الحربانتهاءبعدحتىالاقتصاديةالمشكلات

فيالاقتصاديةالأنشطةأهموالرعيالزراعةوتعتبر

بكثرةينشطفإنهالرعيأما.الوسطىالمرتفعاتفيإرتريا

وأهم.الغربيةالمنخفضاتوفيالساحليةالاراضيعلى

والعدسالألبانومنتجاتالشعير:الزراعيةالقطرمنتجات

تيفبامممتعرفحبولااشراعويزروالقف.أسدخنوا

ويتولى.وا!عبشكلوإثيوبياإرترياصيتزرعحبوبوهى

.والضأنأ،غنامواالماشيةتربيةاشعاة

أرزياالجفافبسبببن!سساتإرشياشياشراعةأصيبت

الذيالصناعيالريأمالاحر.ح!تمنالبلاديضربكان

المشكلةحلفإنهالإيطاليالاستعمارأثناءفيالبلادإلىأدخل

البحرساحلعلىالأسماكأ!سيدنشاطوهناكما.حدإلى

البالأد.اقتصادإنعا!قفيالنشاطهذاأسهموقدالأحمر

عنوتوقفتالحربخلالمصالإبىتريامعظمأتلفت

وتشكل.تعملالمصائمازالتهذهمنوالقليل،العمل

المنتجاتأهمومن.والإنتاجللصناعةالرئيسيالمقرأسمرا

واسعةحبليةبلادإرتريا

من%08يعمل.عةاكرا

رراعةفيسكالها

.الأرض
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الجلديةوالسلعالبناءموادالبلاد:فيوالمستحضرةالمصنعة

والملح.المعلبةوالأطعمة

تعملنفطمصفاةوهناك،بتروليةترسباتإرترياوفي

ولهااستراتيجيتجاريموقعفيإرترياوتقع.عصبفي

ومصوع.عصبالموانئمن

وصلت.مق0002سنةحواليفي.تاريخيةنبذة

فيماواصشقرتالإفريقيةالارا!يداخلمنجماعات

بدأت،.مأق...سنةوحواليبإرتريا.الانيعرف

إرتريا.إلىالهجرةفيالعربيةالجزيرةشبهمنجماعات

تلكفيالأولىالمهمةالدولةهيأكسوممملكةوكانت

سنةحواليمهمةمرحلةالمملكةتلكوبلغت.المنطقة

الرابعالقرنينبينالقمةبلغتحتىشأنهاارتفعثمم،05

تمكنالميلاديالسابعالقرنوفى.والسابالميلاديين

.الإسلامونشرالبلادفتحمنالمسلمون

المناطقحكممسؤوليةالعثمانيةالدولةوتولت

عشرالسادس،الهجريالعاشرالقرنفيلإرترياالساحلية

التيالممالكأخذتتقريباالوقتنفسوفى.الميلادي

تتنازعالحبشيةوالأراضيالسودانيةالأراضيتحكمكانت

الميلاديعشرالتاسعالقرنوفي.الإرتريةالأراضيبقية

إرتريا.علىالسيطرةوإيطالياوفرنسامصرمنكلحاولت

عاموفي.عصبعليإيطاليااستولتام882سنةفى

علىالواقعةالاراضىوبعضمصوعميناءاحتلتم،1885

فينجحتقدإيطالياكانتأم988عاموبحلول.الساحل

مصوعذلكبعدواستخدمتإرتريا.كلعلىالاستيلاء

الثانيمنليكالأثيوبيالإمبراطورولكنإثيوبيا.لغزوقاعدة

إيطالياأنغير.أم698سنةالإيطاليةالقواتهزيمةمنتمكن

.أم359سنةإثيوبيااحتلتأنمالبثت

إرتريا،علىتسيطرإيطاليافيهاكانتالتيالفترةخلال

وأسست،الزراعىالحقلفيالاستثماراتببعضقامت

حواليإرتريافييسكنوكانالمصالقمنعددا

إيطالي.000،06

ما419لمشةفيالإيطاليينالبريطانيةالقواتدحرت

وقامق.الثانيةالعالميةالحربخلالإفريقيامنوطردتهم

مأ059عاموفيإرتريا.بحكمعسكريةبريطانيةإدارة

إرترياتصبحبأنقرارا،المتحدةللأمالعموميةالجمعيةتبنت

!ذاووضئذأتيا.حكمالهاتقيمأنعلىإثيوبيامنجزءا

.أم529سنةفيالتنفيذموضعالقرار

الإمبراطوربقيادةالإثيوبيةالحكومةمنعت

فىالعماليةوالنقاباتالسيااسيةالأحزابقيامهيلاسيلاسي

عليهاأطلقواسياسيةحركةبدأواالإرتريينأنبيدإرتريا.

سنةفيالتحريرحربواندلعت.إرترياتحريرجبهةاسم

الإثيوبية.والحكومةالإرتريةالتحريرجبهةبينام619

المناطقلتزويدللألثجارمشتلفييعملونالذينبعفالإرترصلن

حربا!شمرت.المناسبةبالاشجارالحر!أتلفتهاالتيالحضراء

!مالتسعينياتأوائلحتىالستينياتأوائلمنأثيوبياعنالامشقلال

الشرينالقرن

ولايةأصبحتإرترياأنإثيوبياأعلنتام269عاموفى

عاموفيإرتريا.تحريرجبهةمنالرضاعدموازداد.أثيوبية

هذهوأخذت.الشعبيةإرترياتحريرجبهةأنشئتأم079

هىلتصبحفشيئا،شيئاإرترياتحريرجبهةمحلتحلالجبهة

البلاد.فيالرئيسيةالسياسيةالمنظمة

استولىإثيوبيافىحادةمجاعةوبعدام749سنةفى

وأقصواالبلادفىالحكمعلىالعسكريينالقادةكباربعض

مؤقتةانتقاليةحكومةوأقاموا،الحكمعنهيلاسيلاسي

الشعبيةإرترياتحريرجبهةوحاولتالدرقو.عليهاأطلقوا

نأغيرإرتريا،استقلالحولالحكومةهذهمعالتفاوض

واستمرتاستقلالها،إرتريامنحعلىتوافقلمالدرقو

ذلك.بعدالحرب

التياللانتصاراتأدتأم88!وام879عاممطوفط

التابعةوالقواتالشعبيةإرترياتحريرجبهةمنكلحققتها

الحكومةانهيارإلىإرترياجنوبيفيالتيجريلإقليم

إثيوبيا.انحاءمنكثيرفيالمركزية

جماعةمعالإرتريونالثوارانضمأم199عاموفي

الحكومةلإسقاطالتيجريينبقيادةكانواالذينالثوارمن

حكومةالتيجريينبقيادةالثائرةالجماعةوأقامت.الإثيوبية

الإرتريونوأقامإرتريا.باستثناءأثيوبيالكلجديدة

إثيوبياعناستقلالهمرسمياوأعلنوا.وحدهمحكومتهم
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.الاستقلالأيدعاماستفتاءبعدأم399عاممايو42في

أولفيلإرتريارئيساام599عامأفورقيأسياسأنتخب

حدثام899عاموفي.الاستقلالبعدتقامانتخابات

وإثيوبيا.إرتريابينمسلحتوتر

إثيوبيا.،سمراأ:ايضاانظر

سطحأو،الأرضسطحفوقماجسمارتفاعالارظع

المثالسبيلعلىيمكن.عليهيقاسآخرمستوىاياوالبحر

.الارضسطحفوقم001.9ارتفاععلىطائرةتطيرأن

مكانأوماديشكلارتفاعإلىالجغرافيافىألارتفاعويشير

تعدالتىإفرستقمةارتفاعإنسطئالبحر.مستوىفوقما

سطحمستوىفوقم848.8سلغالعالمفيجبلقمةأعلى

وأدرجتينعادةتنخفضالحرارةدرجةأنويلاحظالبحر.

حتىصعودأم003الارتفاعزادكلمامئويةدرجاتثلاث

الغلافأنيلاحظ.كماكمأ6و8بينيتراوحارتفاع

.الارتفاعازدادكلماسماكةأقليصبحالجوي

بوساطةالملاحةوفي،الفلكعلمفىالارتفاعيشير

منتمتدالتىالوهميةالخطوطبينالزاويةمقدارإلى،النجوم

المراقباتوإجراء.الأفقوإلىالسماويالجرمإلىالمراقب

درجة.45منأق!!أرتفاععلىيحدثلاعادةالدقيقة

كثيرةأشعةتمتص،المنحفضةالارتفاعاتفىأنهويلاحظ

الجويالغلافعبرمرورهاعندمسارها،وينحرف

مسافةإلى،الفضائيةالملاحةفى،الارتفاعيشير.للأرض

مثلا.محدد،كالقمرجسمسطحعنالفضائيةالمركبة

الجبل.؟الارتفاعمقياسالهواء،أيضا:انظر

الأشخاصبهيصابالارتفاعمرض.مرص،الارتفاع

إلىصعدواماإذا،منخفضةأماكنفيالعيشاعتادواالذين

بهذاالإصابةتتم.عالجبالبرأيضاويسمى.عاليةأماكن

مننسبيامنخفضلضغط،الطويلالتعرضطريقعنالمرض

أعراضهتشمل.أعلىارتفاعاتعلىالهواءفىالأكسجين

وغثيانا،مضطربةنوموحالاتوصداعا،التنفسفىضيقا

مؤقت،ذاكرةوفقدانالسفوإغماء،أو،الرؤيةفيوصعوبة

.الحالاتبعضفيقىءويحدث

فوقأم،005منأقلارتفاعاتعلىالناسمعظميعيش

الارتفاعاتفىتدريجياالجسموشكيفالبحر.سطحمستوى

جزئئاذلكويتمالمنحفض،الأكسجينضغطعلى،الأعلى

إلىالأكعسجينتحملالتيالحمراءالدمكرياتإنتاجبزيادة

الذيبالتاقلمهذهالت!صفعمليةوتدعى.الجسمأنسجة

م،)00.3ارتفاععلىأيامثلاثةأويومينيستغرقأنيمكن

التأقلمحدوثإن.م006.4ارتفاععلىأكثرأووأسبوعين

منالأكثرالارتفاعاتعلىالنالربعضلدىيتضاءل

يموتفقدإضافيبأكسجينالإنسانيتزودلموإذا.م000.5

رئوية.وذماتأومخيةوذماتبسبب

الناسفيهيعيشالأرضسطحعلىارتفاعأقصىإن

فيقليلونأناسويعيش.م001.6حواليالدوامعلى

وفيالجنوبيةأمريكافيالأنديزجبالفىالارتفاعذلك

أسيا.فىالهملاياجبال

-)1764جيرفاسيوجوزيهأرتيجاس،

بالوطنيينالتحق،أروجوايفىقومىبطلام(.085

وعاد،أم081عامالأسبانعلىثارواعندماالأرجنتينيين

وخلال.الأسبانلمحاربةجيشاشكلحيث،أروجوايإلى

وحاكماحاميااح!581مشةفيجوزيهأصبحقصيرةفترة

نأغير،الارجنتينمقاطعاتوبعضأروجوايأنحاءلمعظم

وفر،أم817عاممونتفيديوباحتلالقامالبرتغاليالجيمق

.ام082عامباراجوايإلىأرتيجاس

مونتفيديو.فيأرتيجاسولد

ويجري.أوبنهررواندأهمإرتيشنهر.لهر،إرتيش

الصينعبركم4248مسافةالغربىالشمالنحومتجها

روسيا.انظر:سيبريا،غربفىأوبنهريلتقىحتىوروسيا

الروسيةالمدنأهموتوبلسكوأومسكسمبالتتنسكوتعد
أجزاءمعظمالبواخرتجتازأنويمكنإرتيم!،نهرعلىأ!اقعةا

لايكونحينونوفمبر،إبريلشويبينالحركةبطيءالنهر

الكهرومائيةالطاقةتوليدمحطاتوتستخدممتجمدا.

الروسية.الصينيةالحدودقربالنهرمياهالعملاقة

.الشرى:انظر.الأرتيكاريا

اليونانية.الأساطيرفىوالصيدالولادةإلاهةآر!ى

أبولو.التوأموأخوهاليتو،وأمهاالالهةكبيرزيوسأبوها

التمسكأتباعهامنتطلبالتيالعذراءالإغريقإلاهةوهى

كاليستوالحوريةطردتأنهازعموالذاالطهربمبحياة

أكتاوونالصيادوقتلت،الشائن!سملكهاتابعاتهاإحدى

فيآرتيميسالفنانونيرسم.بالمصادفةعاريةرآهالأنه

.سهاموجعبةقوساتحملجميلةصيادةصورة

السبع.الدنياعجائبانظر:.هيكلارتيميس،

سياسيام(.485-781)4جورجالسيرارتز،

المعروفةلاند،ديمنزفانحاكمنائبمنصبتولىأمشرالى

منوكانام.836و1824عاممطبينفي!االيومبتسمانيا

كمقرالمستعمرةيحكمأنوحاول،المحكومينإبعادمؤيدي

المهاجرينبحقوققليلاهتماملهوكان.للمحكومين

عليه.عداوتهميثيرماكثيراكانفقدولذلكالأحرار،
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الصحافة،علىرقابةفرضوحاولالنقد،يكرهوكان

لإدارته.سياساتهتهاجمكانتعندما

عنممستقلةمستعمرةلاندديمنزفانأصبحت

مجلسهاعلىوحصلتام،825عامويلزنيوساوث

،كفاءةذاتمدنيةخدمةآرثرفأقام،المستقلالتشريعي

العابثينأعمالمنالحدسبيلفيممكنجهدكلوعمل

.المستعمرةفيالغاباتإلىاللاجئينالرجالمن،بالقانون

قامالتيالمحاولةفىنجاحهعدمهوآرثربهماعرفوأكثر

فقد،الأصليينتسمانياأهاليضدعسكريةحملةلتنطمبها

يطردلكيومهاجر،جندي/0003منأكثرتضمقوةشكل

جزيرةشبهمنالشرقيالجنوبيالركنإلىالأصليينالسكان

تسمانيينرجلينالقبفعلىاستطاعوارجالهولكنتسمانيا.

ميناءإلىللهجرةصارمةوضئكقوبةأم833عاموفي.فقط

تسمانيا.جزيرةلشبهالجنوبىالساحلفىآرثربورت

سنةبالجيشوالتحقسانجلترا،بليموثفيآرثرولد

نائبمسؤولياتليتولىلاندديمنزفانفىونزل.أم408

بومبايوحاكم،أم837عامالعلياكندافيالعامالحاكم

حولملاحظاتبعنوانكتاباوألفأم،842عامبالهند

الإبعادعنالدفاعوكتابام(،)833الثانويةالعقوبات

.ام846عامإنجلتراإلىعادثمأم(.)835

أستراليا.:أيضاانظر

رئيسكانأم(.886-)9182ألنلثسمترارتز،

بينالرئاسةوتولى،والعشرينالحاديالمتحدةالولايات

جيمسالرئيسخلفقدوكان.أم88وه1881عامى

اغتيل.الذيجارفيلد

عاموفيوكفاءتها.بأمانتهاإدارتهاششهرتوقد

هذاوكان.المدنيةللخدمةمهماقانوناوقعأم883

أسسعلىبناء،الحكومةموظفيبتعيينيتعلقالقانون

السابقفيتعطىكانت،الفيدراليةالوظائفإنإذ،الكفاءة

سياسية.هباتأنهاأساسعلىللمواطنين

خطر،كلويمرضمنأم882عامآرثرعانى

الجمهوريالحزبليمثل،نفسهترشيحعنامتنعولذلك

.ام884عامالرئاسيةالانتخاباتلخوض،أخرىمرة

المتحدةبالولاياتفيرمونتبولايةفيرفيلد،فيآرثرولد

لأمريكية.ا

الوسطىالقرونمدوكأحدآرثرالمدك.الملكأرش،

فىالرئيسيةالشخصيةكانوقد.الأسطوريينالبريطانيين

الكتاببعضوذكر.العالميالأدبفيالمحبوبةالقصصبعض

البطولية،آرثرالملكأعمالعنأشياءعامألأ...حوالىمنذ

.ومغامراتمآثرمنالمستديرةمائدتهفرسانبهقاموما

نأغير،حقيقةارثريدعىملكهناككانوربما

رواةروىوقد.القليلإلاعنهيعرفونلاالمؤرخين

طريقعنارثر،عنالقديمةالحكاياتتلكالأقاصيص

تلكفيالرواةهؤلاءاعتمدوربما.الشفويةالروايات

حققالذي،البريطانيينالزعماءأحدعلىأساساالقصص

القرنأوائلفي،الجرمانالغزاةعلىالانتصاراتبعض

.الميلاديالخامس

لارثروكانجوينفير.بالأميرةبعدفيماآرثروتزوج

قلعةإليهالبيوتهذهأحبكانولكن،بيوتعدة

إنجلترا.جنويفيكاملوت

آرثر.وفاةإلىأدتالتيالأحداثترويانروايتانهناك

الإمبراطورضدحاربآرثرإنالروايتينكلتاوتقول

غربيأراضىمنالكثيراحتلوإنه،لوسيوسالرومانى

للعودةاستدعيإنهالمتأخرينالكتاببعضويقولأوروبا.

وهومودريد،أنبلغهإذ،انتصارهيكملأنقبلوطنهإلى

استولىقد،أختهابنأوأخيهابنأوابنهكانربما!رس

ماتولكنهمودريد،ارثرفقتلمعا،والملكةالمملكةعلى

.القتالأثناءبهلحقتالتيالجروحجراءمننفعسههو

السحريةالجزيرةإلىذهبآرثرأنالناسمنكثيرويعتقد

يعودسوفوأنه،جراحهمنيشفىلكي،أفلونالمسماة

إليه.الحاجةتشتدعندماوطنهلمساعدةالأياممنيومفي

موتالمشهورالعاطفينثرهمالوريتوماسالسيرجمع

إنجليزيةرومانسيةكتاباتمنام946عامنحوارثرا!للك

الذينالمؤلفينمنكثيراعتمدوقدارثر.عنقديمةوفرنسية

.مالوريماجمعهعلىارثرعنقصائدأوقصصاكتبوا

.الأطفالأدببمالمستديرةالمائدةأيضا:أنظر

صل.المفاتنظير:نظرا.ئروسكوبلأرا

الكنائ!انظر:.الشرقيونالأرثودكس

الشرقية.الأورثوذكسية

التي،اليونانيةالأساطيرحورياتمنحوريةأرقورا

منهيوكانت،نيروسالبحرإلههوأباهاأنتزعم

حبفيآلفيوسالنهرإلهوقعوقد.ارتيميسوصيفات

علىوهووتتبعهاالبحر،فيتستحمكانتبينماأرثوزا،

ساحلخارجتقعجزيرةإلىالطريقطولسريعتيارشكل

الهاربةالبنتعلىالشفقةبدافعارتيميس،وقامت.صقلية

ومزجا!فيوسعليهاتغلب،ذلكومعنبع.إلىبتحويلها

لتفسيرالأسطورةهذهاليونانيونامشخدموقدبمائها.ماءه

أعادوقد.اليونانبحرنحوتدفقهأثناءآلفيوسنهراختفاء

الرومانيالمؤلفالميتامورفسيسفيالحكايةهذهسرد

شلي.بيم!بيرسيالإنجليزيللشاعرأرثوزاوفىأوفيد.



سهولعبرالمالت!يةقطعادالغاوشويسمونالدي!البقررعاةيسوقاليحىالصورة!فى.الأرجنتينفىاللدينةحياةعنكثيراالريفحياةتختلف

ي!المشجرةالعريصةالشوارعحوانبعلى!صطفةفوالم!طالحديتةالس!ضيةالماليايىرىالصورةفيتدوليممابامباالمسماةالخصبةالأرحت!!

مد!ا.ز!صرىاصلاداعاصمةأيري!لوين!ولمعط

جنتينلأرا"يةجمهور

حيثمنالجنوبيةأمريكابلدانكبرىثانيةالأر!جدتدق

وتمتد.البرازيلإلاذلكفيولايفوقها،والسكانالمساحة

وتحتل،مستدقطويلش!سلفيالخريطةعلىالأرجنتين

تشاكومنوتمتد.الجنوبيةلأمريكاالجنوبيالجزءمعظم

.الجنوبفيبيجلقنالإلىالشمالفيالبوليفية

أنحاءجميعفيحضيراالأرضسطحطبيعةلختلف

الحدودطولعلىتمتدالوعرةالأنديزفجبال.الأرجنفن

فيهاتشتدجرداءهضبةالجنوبعبروتمتدللبلاد.الغربية

معشوشبسهلوهيالبامبا،أمابتاجونيا.تدعىالرياح

الغاباتوتنتشرالبلاد.وسطمنبالقربفتقع،خصب

حدودامتدادعلىالشمالفيشاسعةمساحاتعلى

.وباراجوايبوليفيا

فيتقريباالأرجنتينسكانمن86%حواليلعيم!

واسعةأجزاءفيالسكانيقلبينما،أيريسبوينسمنطقة

البلاد.من

أسبانيةسلالاتإلىالأرجنتينيينمعظمينتمى

لماالأصليونالسكانوهم-الهنودويشكل.وإيطالية

سكانمنفقطصغيراجزءا-بالأرجنتينالانيعرف

اللغةتقريباالأرجنتينسكانجميعويتكلمالبلاد.

الكاثوليك.الرومانمنوهمالأسبانية

التىأرجنتوماللاتينيةللكلمةالأرجنت!تامعمايعود

إلىالأسبانالمستوطنينأولجاءوقد.ا!طتعني

السادسالقرنخلالوالذهبالفضةعنبحثاالأرجنتين

ولكنالبلاد،فىموجودةتكنلمالثروةهذهومثلعشر.

منكثيراأثمنأنهابعدفيماأثبتتالخصبةالبامباتربة

الميلاديعشرالتاسعالقرننهايةوعند.الثميشةالمعادن

والحبوباللحوممنبصادراتهاغنيةالأرجنتينأصبحت

العشرينالقرنمنالعشرينياتأواخروفي.أوروباإلى

العالم.بلادأغنىإحدىالأرجنتينأصبحتالميلادي

فلاذلكومع.الطبيعيةبثرواتهاغنيةالأرجنتينتبقىواليوم



التضخماقتصادهادمرفقدالاقتصاد،عمالقةبينمنتعتبر

الصعبة.السياسيةالمشاكلمنعددإلىالمرتملالإضمافة

للاقتصادبالنسبةتدريجياالصناعةأهميةازدادت

معالجةيتضمنالصناعةمنكبيروأصئجزء.الأرجنتيني

للحومرئيسيومصدرمنتجفالأرجنفن.الزراعيةالمنتجات

هائلةكمياتوتصدرتنتجأنهاكما.الكتانوبذوروالذرة

منالكبيرةالكمياتإلىتفتقرالبلادولكن.القمحمن

الأخرىالمعادنومعظمالحديدوخاماتالحجريالفحم

النفطصناعةتوفرذلكومع.الثقيلةالصناعةتحتاجهاالتي

تقريبا.الزيتمنالبلادحاجاتمعظ!ال!رجنتينية

عام003لنحوأسبانيةمستعمرةالأرجنتينكانت

التاممعالقرنأوائلفيا!شقلالهاعلىحصلتوقدتقريبا.

وحكم.أم853عامجمهوريةوأصبحتالميلاديعشر

.ام039عاممنذالأوقاتمعظمعسكريونحكامالبلاد

الحكمنظام

عامأقرالذيالأرجنتيندستورنص.الوطنيةالحكومة

الدمعتوروينص.جمهوريةالبلادتكونأنعلىأم853

ويفئالدمشور.وكونجرسرئيسانتخابعلىكذلك

ويشترط،الدولةحمايةتحتالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

الكاثوليك.منونائبهالرئيسيكونأن

حكومةالأرجنتينعلىاستولتأم769عامفي

القادةوطردالدستور.أحكامبعضوعطلت،عسكرية

موجزةحقائق

يري!.أبويس!:صمةلعاا

الأسبانية.:الرسميةاللغة

الأرحنتير.ج!هورية:الرسمىالاسم

للجموباصشمالامنالملسافاتأطول2.كم290.078.2اللساحة:

الساحلخط،كمأ،577الغر!إلىالشرقومن،كم0037

731..3!4

البحر.سطعفوقم.9596أكونكاحواحبللمةنقطةأعلى:الارتفاع

البحر.سطحمستوىتحتم04.فالديسحزيرةشبه:نقطةأدنى

نسمة..89،235،،،:م6991عامالسكانتقدير:السكان

2.اكمشخصا21:السكانيةالكثافة

أم199عامإحصاءريور.%أ4حصر86%الوزيع:

م1002عامالسكانتقدير.نسمة.687806.32

نسصة./00049237

الكتالى،وبذور،والقطن،اللحوم؟الزراعة:الرئيسيةالمتجات

ودذورالسكر،وقصبالصويا،وفول،والحلي!،والذرة،والعنب

شةالكيمجطالمواد:عةلعناا.لصوفواوالقف!،لشمساوارد

،الأخرىالعذائيةوالممتحاتواللحومالكهرلائيةوالمعدات

الطبيعي.اخاروا،المفط:التعدين.والأنسجة،والسيارات

النقود.انظر:،الصغرىالوحدةيعرلة.أمترال:الأساسيةالوحدة:العملة
954جنتينلأرا

وكذلكأم881عاماعتمدالذيالدولةعل!ايحمل.الأرجنتينرموز

اللونانويمثلأسبانيا.عنالأرجمتيناستقلالتمتلشمسا،النبالةشعار

طردواالذينالوطنيونلبسهاالتىالألوانالعلمفيوالأزرقالأبيص

قبعةالنبالةشعارويحمل.أم708وام608عاميالريطانيينالغزاة

الحرية.

وتشترك.الجنوليةأمريكامنالجنوبيالحزءمعظمتحتلالأرجنتين

الأطلسيالمحيطعلىوتطلأحرىدولخمسمعالحدودفي

الجنوبى.

هيكلوغيرواالكونجرسوحلواالرئيعي!السمكريون

حقوقمنكثيراعطلواكما.والمحليةالمركزيةالحكومتين

السياسيةالاضطراباتأجبرتوأخيرا.المدنية1؟المواطنين

إلىالدعوةعلىالعسكريةالحكومةوالاقتصادية

زماموتسلمت.أم839عامأواخرالحرةالانتخابات

فيوكونجرسرئيسيرأسهاجديدةمدنيةحكومةالحكم

.ام839عامديسمبر

ويعين.سنواتستلفترةالأرجنتينرئيسينتخب

الإداراتيرأسونالذينالوزراءمجلسأعضاءالرئيس

منالأرجنتينفيالكونجرسويتألف.للحكومةالتنفيذية

ويحكون.الشيوخومجلس،النوابمجلس:مجلسين

بوساطةانتخابهميتمعضؤا425منالنوابمجلس

يتمعضوا،46منالشيوخمجلسويتكون.الشعب

فيالإقليميةالتشريعيةالهيئاتبوساطةاختيارهم

ال!رجنتين.



جندينلأرا064

الأرحش!!ارئي!م!ضبعلىيشتم!!(القرنفلي)اليتروزاداالكاسا

قلصدىمايوديساحةالمبىهذاويواحه.الأحرىالحكومةومكاتب

أيريس.بوينسمدينة

منطقة22إلىالأرجنتينتقسم.المحليةالحكوم!

.واحدةفيدراليةومقاطعةواحدجزيريوإقليم،إدارية

ويقوم.أصشعبايختارهحاكمإداريةمنطقةكلويرأس

التيفويجودلتييراالمسماةالجزيرةحاكمبتعيينالرئيس

ويرأس.الجنوبيةلأمريكاالجنوبىالطرفأقصىشيتقع

أحاصمةاتشملا!الفيدراليةالمقاطعةمنتخببلديةرئيس

أيريص!.بوينس

:رئيسيانسياسيانحزبانالأرجنتينفي.السياسة

الراديكالي،الحزبأيضاويسمى،الراديكاليالمدنيالاتحاد

بمأ!سعطىاالطقاتمنالأرجنتينيينمنكثيراويجتذب

يؤيدوهو،بيرونحزبأيضايسمىالذيالعدالةوحزب

السيامعاتوهذه.بيرونخوانالسابقالرئيسسياسات

القومي.الشعوروتقويةالحكومىالإنفاقزيادةإلىتدعو

فييوجدكما.العماليةالنقاباتمعظمالحزبهذاويدعم

.الصغيرةالأحزابمنعددالأرجنتين

وهيالعليا،المح!صمةالجمهوريةرئيمم!يعين.المحاكم

محاكمقضاةيع!تكما.الأرجنت!تفىمحكمةأعلى

بالمحكمةالخاصنظامهإقليمولكل.الفيدراليةالاستئناف

قضاةبتعي!تالأقاليماحكامويقوم.الدنياوالمحكمةالعليا

ال!قليمية.المحاكم

هوالأرجنتينفيالجمهوريةرئيصر.المسلحةالقوات

الرجالعلىويجبالبلاد.فيالمسلحةللقواتالعامالقائد

في،الأقلعلىشهرا،12يخدمواأنعاما45و02بين

البحرية.سلاحفيشهرا41أو،الطيرانسلاحأوالجيش

رجل.00053/1الأرجنتينيةالمسلحةالقواتتعدادويبلني

قتالية.غيروظائف!فيالنساءمنقليلاعدداهناكانكما

السكان

حواليالأرجنتينفىيعيش.السكانعدد

ببطءعددهميزدادام()699نسمةء3،!892...

أكثرمنالنسبةوهذهالمواليد.أحددالمنخفضةالنسبةبسبب

الجنوبية.أمري!صافىانخفاضاالنعسب

السكانعددزيادةعلىكبيربشكلالهجرةلحماعدت

القرنمنتصمففيالسكانعددكانفقد.الماضىفي

ازدادالعددهذالكن.مواطنمليونحواليالتامئكلشر

الهائلةالموجاتبسببأم419عامملايين8حواليإلى

الهجرةهذهانخفضتثم.الأوروبيينالمستوطيمانمن

ثم،العشرينالقرنمنأسثلاثينياتاحلال!جيربش!ص!!

عامالثانيةالعالميةالحربنهايةبعدأخرىمرةارتفعت

معظمكانالعشرينالقرنمنأسسبعينياتاومنذ.أم49ء

والاقتصاديينالسياسييناللاجئينمنهماالجددالقادمين

.وباراجوايوتشيليبوليفياوخصوصا،المجاورةالبلدانمن

حيثمتسالي،غيربشكلالأرجنتينسكانيتوزع

وضواحيها،أيريسبوينسفيتقريباالسكانثلثيعيش

بينما،الأرجنتينوسطالبامبافيالرلغحواليويعيش

منقليلعددسوىالبلادمنواسعةمناطقفيلايوجد

وهذه.التضاريسووعورةالمناخقساوةبسبب،السكان

وهضبة،الغربفيالوعرةالأنديزجبالتشملالمناطق

الشمالفىالغاباتومنطقة،الجنوبفىالحافةبتاحونيا

تشاحص.جرادتدعى

الأرجنتينسكانمن85%حواليينتمي.الأسلاف

مزيجوهم،المولدونأوالمستيزوويشكل.أوروبىأصلإلى

الباقية.%أ5ادمعظم،والأوروبيةالهنديةالسلالاتمن

تشتمللا،اللاتينيةأمريكابلدانمعظموبخلاف

الهنود.منقليلعددعلىإلاالأرجنتين

الآنيعرففيماهندي0007025حواليعالق

القرنخلالالأوائلالأوروبيونوصلعندما،بالأرجنتين

منكثيرماتعشرالتاسعالقرنأواخروفيعشر.السادس

لأنأو،الأوروبيوننق!هاالتيالأمراضبسببإماالهنود

معتزاوجواآخرونوكثيرونأبادوهما.ال!وروبيين

فيوليس.مهجنونسكانذلكعنونتجالأوروبيين

سلالاتمنتقريباهنديء.)...صعوىاليومالأرجنتين

مناطقفىيعيشونالهنودهؤلاءومعظم.مختلطةغير

وبتاجونيا.تشاكووجرانالأنديزمث!!معزولة

دولعدةمنالناسمنكثيرالأرحنتيناستوطن

الأسبانإلىالأرجنتينيينبعضويرحبسب.أوروبية

وآخرونعشر.السادسالقرنخلالوصلواالذين

البلادإلىاندفعواالذينالأوروبيينملايينمنينحدرون
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همالذين)المستيزلأالمهجنينمنهم)الغاوشو(الأرجنتينيونالبقررعاة

رعاةمنمجموعةنرىالصورةوفي.وأوروبيةهنديةسلالاتمنمزيج

القديمة.ورقصاتهمأغانيهمويحيونالتقليديزيهميرتدونوهمالبقر

منالفترةوخلال.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفبعد

من%45حواليجاءام039عامإلىام086عام

أسبانيا.من3%0وحواليإيطاليامنالأرجنتينمهاجري

وفرنساأستراليامنمهاجرينأيضاالأرجنتينواجتذبت

بعدجاءولقدوسويسرا.وروسياوالبرتغالوبريطانياوألمانيا

الشرقيةأوروبامنالمهاجرينمنكثيرام039عام

الأوسط.الشرقومنبولنداوخصوصا

وهى،الأسبانيةاللغةالأرجنتينيينمعظميتكلم.اللغة

أوروبيةلغةأيضايتكلممنهموكثير.الرسميةالبلادلغة

فييومئاتصدرالتيايلأجنبيةالصحفإحدىويقرأثانية

يتكلمونالارجنتينفيالهنودبعضولايزال.أيريسبوينس

ألتقليدية.لغاتهم

المعيشةأنماط

فيالأرجنتينيينمن85%حوالىيعيش.المدينةحياة

أيريسبوينسفينسمةملايين01حواليويعيش.المدن

العالم.فيماهولةمنطقةأكبرخامسةيجعلهاوهذاالكبرى

والتجارةللحكومةالرئيسيالمركزهيأيريسوبوين!ي!

وهولابلاتاريوديطولعلىوتقع.والزراعةوالصناعة

سكانعلىالأرجنتينيونويطلقق!ةشكلعلىخليج

المدنأماالميناء.أصحابوتعنيبورتينوزأيري!بوين!

نسمة.مليونمنأقلمنهاكلافيقطناتساعاالأقل

فيالأرجنتينإلىالأوروبيينالمهاجرينمنكثيراستقر

عادةالمدنفىوسوافر.أيريسبوينسوخصوصاالمدن

القادمينمكنتالتيالأخرىوالفرصوالتعليمالوظائف

فيويوجد.الوسطىللطبقةالانتسابمنالجدد

بلدانمعظمفىمماأكبرمتوسطةطبقةاليومالأرجنتين

الطبقةهذهأبناءمنكثيرويعمل.الأخرىاللاتينيةأمريكا

الوظائففيأو،خاصةأعمالوفي،الصناعةفى

فيشققفيبعضهمويسكن.المهنيةالأعمالأوالحكومية

طابقمنمنازلفياخرونيسكنبينما،عاليةحدشةمبان

رجالويعيش.صغيرةحدائقأوساحاتلهاواحد

الفاخرةوالشققالقصورفيالأثرياءمنوغيرهمالأعمال

أوالضواحي.المدنفي

منكثيراندفعالعشرينالقرنمنالثلاثينياتومنذ

وتعاني.العملعنبحثاالكبيرةالمدنإلىالريفيينالعمال

فيظهرتبينما،السكنفىحادةمشكلةاليومالمدنهذه

منكثيرويعيش.المزدحمةالفقيرةالأحياءالضواحي

يستيملاومعظمهم.أكواخفىالأحياءهذهسكان

فقط.جزئيعملعلىإلاالعثور

الأوروبىالمظهرالأرجنتينفيالمدنمناطقعلىيبدو

منكثيرويبنى.الأوروبيينمستوطنيهاتأثيريعكسالذي

بلازا.اسمهرئيسيميدانحولالأسبانيةالمدنمثلالمدن

الحكوميةالمبانيإلىبالإضافةكاتدرائيةالميدانهذاويواجه

بشوارعهاأوروبيةعاصمةأيةأيريسبوينسوتشبه.المهمة

الجميلة،والمتنزهات،الشرفاتذاتوشققهاالعريضة

والمطاعمالعديدةالمقاهىوتجتذب.الرائعةالحكوميةوالمباني

وفي.الناسمنكبيرةأعداداالممتازةالتجاريةوالمحلات

الشوارعفيالعاصمةسكانمنكثيريتجولالمساء

.للتنزهالرئيسية

منفقط%أ4حواليالأرياففييعيش.الريفحياة

تسمىالتىالضخمةالمزارعوتغطي.الأرجنتينيين

منوكثيروبتاجونيا.البامباسهولمنكثيراالإستانسيا

فييعملونوآخرون،المزارعهذهفييعملونالريفسكان

سكانيعيشلاعاموبشكل.الخاصةالصغيرةمزارعهم

الريفسكانيقلولذلك.المدنسكانبمستوىالريف

.المدنفيأفضلحياةعنالمزارععماليبحثحيثالان

منالمصنوعالطوبمنالريفيةالبيوتمنكثيريجنى

ذاتأكواخفىالفقراءويعيت!.الشمسفيالمجففاللبن

والطين.القعقمنوسطوح،الترابأواللبنمنجدران

بحيثالأسبانيالطرازعلىالواسعةالبيوتبناءويمكن

الأغنياءالأراضىأصحابويملكفناء.حولالبيوتتنظم

.المدنفىفاخرةوبيوتاالريففيرائعةإقطاعيات

بعضأصبحالميلاديعشرالتاسعالقرنخلال

الغاوشو.اسمعليهميطلقأبقاررعاةالمهجنينالأرجنتينيين

فيالبريةوالخيولالوحشيةالأبقاريصطادونهؤلاءوكان

الرومانسيةالغاوشوشسخصيةأصبحتوقدالبامبا.سهول
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الغاوشويعملواليوم.الأرجنتينيالشعبيالفنمنجزءا

.المزارعفيكعمالرئيسيبشكلالباقونالقلائل

ال!رجنتينفيالمدنسكانملابستشبه.الملابس

ويرتدي.الغربيةالبلدانفيالناسيرتديهاالتيالملابس

فيالعماليلبسفمثلا.مميزةملابسالأريافسكان

الغاوشوزيمنالأقلعلىواحداجزءاالإستانسيا

عريضةحافةذاتقبعةالزيهذاويشمل.التقليدي

يتمواسعاوسروالآاطرأس(،فتحةوسطهفي)رداءوبونتشو

منالغربيالشمالوفي.منخفضحذاح!فيإدخاله

الملونةوالقمصانالبونتشوالهنوديلب!الأرجنتين

السوداء.المستديرةوالقبعات

جيدا،الأرجنتينيينمعظمايتغذى.والشرابالطعام

لح!ايفضلونوهماالبقر.لح!اوخاصةباللحومويهتمون

ايأك!!وبعضهم.والضأنوالدجاجالسمكعلىالبقر

خاصبشكلالناسويستمتع.الوجباتجميعفيالبقر

نارعلىجلودهافيالبقرلحومتحمرحيثبالشواء

)يخنةالبوتشيرومثلأخرىشعبيةأطباقوهناك.مكشوفة

)فطائروالإمبانادامإلحضار(أخرلحمأيأوالدجاج

وأالخضارأوأوالبيضالسمكأوباللحممحشوة

الإلعمبجتيالإيطهاليونالمستوطنونأدخلوقد(.الفاكهة

أدخلكما.الأرجنتينيينغذاءفيالباستاأنواعمنوغيرها

منكثيربهايتقيدعادةوهي،الشايشربفترةالإنجليز

وجبةمعالشايلشربالعم!!يتوقفحيثالأرجنتينيين

الظهر.بعدبسيطة

يتمشايوهوالماتيه،هوالأرجنتينفيالوطنيالشراب

بوساطةويشرب،محليةلشجرةالجافةالأوراقمنعحله

وقد.اليقطينمنوعاءمنبهاالماتيهلثمرابيمصونقشة

متزايد.بشكلشعبيةالباردةالمشروباتأصبحت

البيضاءالرمليةالواسعةالسواحلتحيط.الترويح

أيريس.بولنسجنوبيللأرجنتينالأطلسيبالساحل

البحرشعاطئعلىبإجازاتهمالأرجنتينيينمنويستمئثثير

الشتاءفيالمتزلج!تالأنديزجنوبويجتذب.عامكل

المرتفعةالمنطقةلمثلكما.الصيففيأصيادينواوالمتنزهين

.الإجازةلقضاءأيضارئيسيةمنطهقة)قرطبة(كوردوباحول

الأرجنتين.فيشعبيةالرياضاتأكثرالقدمكرةتعد

أخرىرياضةوهناك.الهواةآلافالرياضةهذهوتجتذب

ذاتكرةإلقاءالخيولراكبوفيهايحاولالتيالبماتوهي

أخرىشمعبيةرياضاتوهناك.مرتفعةسلةفيمقابضلشة

والرجبيوالبولوالزوارقوركوب،السلةكرةتشمل

الخيل.وسباقالسياراتوممباق

فيغفيرةجماهيروالأفلامالتمثيلياتوتجتذب

المدينةفيالشهيركولونمسرحويقدم.أيريسبوينعه!

بوينسسكانويحبوالأوبرا.والباليهالموسيقيةالحفلات

ويحتفل.المطعمأوالمقهىفيبالأصدقاءالاجتماعأيريس

بالحيويةتنبضبمواكبالدينيةبالأعيادالأرجنتينيون

قبليتممهرجانوهو،الكرنفالوخلال.الناريةوالألعاب

بالزيالشوارعفيالأرجنتينيونيرقصالكبير،الصومأيام

الوطني.

بلغواممنالأرجنتينيينمن%49حوالي.التعليم

القراءةيستطيعونأكثرأوأعمارهممنعشرةالحامسة

مجاني.الأرجنتينفيوالثانويألابتدائيوالتعليما.والكتابة

بمقابلالتعليمتقدمعديدةأهليةمدارسكذلكالبلادوفى

منعشرةوالرابعةالسادسةبينللأطفالوالتعليم.مادي

نسبةإلاالثانويالتعليمين!لاذلكومع،إلزامىأصعمرا

بوينسوجامعة.جامعة45الأرجنتينوفى.مسهمصغيرة

منأكثرتضمحيث،الجنوبيةأمريكافيجامعةأكبرأيريس

طالب.000014

الرومانيالمذهبايلأممبانالمستعمرونجلب.الدين

المهاجرينمنكثيراأنكما.الأرجنتينإلىالكاثوليكي

واليومأيضا.الكاثوليكمنكانوا،كالإيطاليينبعد،فيما

الكنيسةإلىالأرجنتينسكانمن%09حواليينتمي

ديانتهيمارسلامنهمكثيراأنمع،الكاثوليكيةالرومانية

7%والسكانمنتقريبا%3البروتستانتويشكلفعلا.

.أخرىدياناتيتبعون

الحر،الغاوشمو،الأرجنتينيالبقرراعيأصبح.الفنون

منكثيراالغاوشوأساطيرأ!متأوقد.وقيمهاللأمةرمزأ

ام(،987-)1872فييرومارتنفالقصيدة.أعتابا

أثراأصبحتهيرنانديز،حوزيهأعهاأشمعريةملحمةوهي

أحدحولتدوروهي.الأرجنتينفيالأولالطرازمنأدييا

ذلكوقبل.حريتهعندفاعاالمجتمععلىيثورالذيالغاوشو

حاصاريايرتدونالأرجشينمدارسمعطمفياللدارستلاميذ

فيوالتانويالابتدائيوالتعليم.أ!ورةافيالموصيمالأليضكالثولص

.محايالأرحتير
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ويجتذ!،والباليهالموسيقيةوالمسرحياتالحفلاتيقدموهو.العالمفىالأوبرادورأجما!منواحدايعدأيريسبويسوسطفىكولونمسرح

المتحمس.الجمهورمىكميرةنمسة

الغاوشوأسطورةسارمينتوفوستينودومينجوهاجمبسنوات

فاكوندوخوانحياة:والبربريةالحضارةكتابفيالثائر

جانبإلىسارمينتوانضماوقدام(،)845كويروجا

.بلادهمستقبلليحددالثورةجانبإلىوليسالتعليم

بينيتولين!قمنكلكتبالعشرينالقرنأوائلوخلال

الغاوشو.حياةعنخياليةرواياتإلديسجويروريكاردو

أيضا.الأخرىالأرجنتينيةالفنونفيالغاوشوأثروقد

فيمهمرسامأولوهوبويريدونبريليديانوأبدعفقد

التا!ئكلشرالقرنفيللغاوشموشعبيةمناظرالأرجنتين

جيناسترا،ألبيرتوفإنالعشرينالقرنأوائلوفي.الميلادي

علىأعمالهفىاعتمدعالميا،المشهورالكلاسيكىالملحن

منكثيراالغاوشوأوجدوقدالغاوشمو.ورقصاتأغاني

يعتبرهاالتيالتانجوولكن.الأرجنتينفيالشعبيةالرقصات

منعددرقصاتعلىمبنية،الوطنيةرقصتهمالأرجنتينيون

.البلدان

تتعلقالأرجنتينيةالفنونكانتالعشرينالقرنخلال

منكثيراتجهوقدالفولكلور.جانبإلىكثيرةبموضوعات

طلباأوروباإلىالأرجنتينيينوالملحنينوالرسامينالكتاب

بينومن.كذلكالجديدةالتعبيروأشكالالجديدةللأفكار

بيتوروتيإميليووالرساملوجونيسليوبولدوالشاعرهؤلاء،

باز.كارلوسوالملحن

فيعالميامشهورينالأرجنتينيينال!ضاببعضأصبح

بورجيسلويسجورجيفهناك.العشرينالقرنمنتصف

امتدحالذيالقصيرةوالقصصالمقالاتوكاتبأصشاعرا

معنىعلىالأصيلةولملاحظاته،أصلغةالرائعلاستعمالهكثيرا

وخوليوسباتو،إيرنستوالروائيانوهماك.الإنسانىأ!جودا

وحاز.الحديثةالحياةصعوباتبدراسةقامااللذانكورتازار

أيضاالدوليالتقديروالملحنينوالنحاتينالرسامينمنعدد

جوليوالنحاتانهؤلاء،بينومن.العشرينالقرنخلال

ألبيرتووالملحنماسيورومولووالرسامبنالباوإليسيا،لوبارك

فيالموسيقيةجيناسترامسرحياتتمثيلويتمجيناسترا،

.البلدانمنعدد

السطح

تمتدوهي2.كم078)290.2الأرجنتينمساحة

وتقع.الجنوبإلىالشمالمنتقريباكم.0073مسافة

القارةمنفقطكم079مسافةعلىجنوئاأطرافهاأبعد

تقريبا.مداريمناخالشمالأقصىويسود.الجنوبيةالقطبية

والصحارىالعاليةالجبالالأرجنتينفىالسطحويشمل

.المستنقعاتوغاباتالواسعةوالسهولالقاحلة

وهي:رئيسيةمناطقأربعإلىالأرجنتينتقسيميمكن

الأندين3-البامباسهول2-الأرجنتينشحال-ا

بتاجونيا.-4
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!3إلىعرضهاويصل.والبرازيلالأرحنتينبينالحدودمنجزءاتشكلوهي.الجنوبيةأمريكافيالشلالاتأروعإحدىتعدإيجواكولثلالات

.م27وارتفاعها

جبالشرقييقعمنخفضسهل.الأرجنتينشمال

هما:فرعيتينمنطقتينويشمل،قرطبةجبالوشمالالأنديز

(.النهرينبينما)بلادميسوبوتاميا2-تشاكوجران-ا

فقط،تشاكواسمأيضاعليهايطلقتشاكوجران

لجبالالمنخفضةوالسلاسلالشرقفيبارانانهربينوتقع

داخلباراجوايعبرشمالأوتمتد.الغربفيالأنديز

ويعي!تشاكو،منكبيرةأجزاءالغاباتوتغطيبوليفيا.

هذهالجفافويسود.السكانمنقليلعددالمنطقةفى

تسقطالغزيرةالأمطارلكن.السنةأوقاتمعظمالمنطقة

المزارعونويزرعالأنهار.فيضانوتسببالصيففي

الأرضفيالأخرىوالمحاصيلوالقطنوالقمحالذرة

الصيف.فيضاناتبعدالمروية

هذهقطعويعتبر.الكبرالقأشجارتشاكوفيتنمو

كبراشوتعني.للمنطقةالرئيسىالتجاريالنشاطالأشجار

الشديدالأشجارخشبمنالاسمويأتي.الفأسكاسر

الهاتفأعمدةصناعةفييستعملوالذي،الصلابة

تعتبركما.الحديديةبالسككالخاصةالخشبيةوالعوارض

كيميائيةمادةوهيالتنيكلحمضمصدراالشجرة

الجلود.صناعةفيتستخدم

منطقةوهيالنهرينمابينمنطقةوتعنيميسوبوتاميا

حيث،الرافدينبلادفيالقديمةكمثيلتهانهرينبينخصبة

ريوسأنتريأيضاتسمىوالتيالأرجنتينميسوبوتامياتقع

الشماليةالحدودطولوعلى.وأوراجوايبارانانهريبين

منمقربةبارانا.وعلىفيإيجواكونهريصبللمنطقة

الرائعةالشلالاتتمثلشلالأ275يشكلالنهرينملتقى

إيجواكو.شلالاتالمسماة

منأجزاءوتغطي.رطبحارمناخذاتميسوبوتاميا

ويرعى.بالأعشابمغطاةمنبسطةسهولالمنطقةهذه

ويزرعون،السهولفيوالخيولوالأغنامالماشيةالمزارعون

الأرجنتين،شمالفيواقعةمنطقةوهيتشاكوجرانفيممرفتح

تشاكو،أجزاءأكثرالصلدالخشبغاباتوتغطهيبلدوزر.إلىيحتاج

.الناسمنقليلهناكويعيش
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الأنديزجبالتمتد

الحدودطولعلىالوعرة

للأرجنتين.العربية

ومع،قليلونوسكانها

هذهم!تستحرجذلك

منقليلةكمياتالمس!قة

والمعادنالحديدحامات

.الأخرى

غاباتوتغطيوالأرز.والشايوالحمضياتوالكتانالذرة

وشجرة.الشرقيالشماليالطرفأقصىالمحستنقعات

بريةشجرةأوراقها،منالماتيشاييصنعالتيالأيلكس

المنطقة.هذهفي

منيمتدوهو.أيريسبوينسحولخصبسهلالبامبا

خمسحواليويغطيالأنديز،إلىالأطلسيالمحيط

تعتبرالتيالبامباسهولهىالبلادثروةومصدر.الأرجنتين

وتغطي.العالمفيالمناطقأخصبمنالسطحيةتربتها

البلاد.منكبيرةأجزاءوالبرسيموالذرةالقمححقول

الغربىالجزءفيالماشيةقطعانمنكبيرةأعدادوترعى

بزراعةكذلكالبامبافيالمزارعونويقومالبامبا.منالجاف

الخنازير.وتربيةالكتان

الجرءفىتقعوهى،العالمفيالجنوبمدنأقصىإحدىيوشوايا

أقصىفىالحزيرةوتم!ذه!ويحو.ديلتييراجزيرةمنالأرحنتيني

الجموبية.أمريكاجنو!

ومعظم،الأرجنتينسكانثلثىمنأكثرالبامبافىيعي!

وبالإضافةفيها.النقلومرافقوصناعاتهاالحضريةمرأكزها

علىالأخرىالكبرىالمدنمنكثيريقعأيريسبوينسإلى

امتدادعلىالسهولتمتدالمدنهذهووراءالبامبا.أطراف

مسافاتالأغنياءيمتلكهاالتيال!صيرةالمزارعوتغطيالن!.

.الناسمنقليلىيسكنهاأضياالريفيةالبامبامنواسعة

تشملوهي،الارجنتينمنالغربيةالجبليةالمنطقةالأندين

2-البيدمونت.الأنديزجبال-أهما:فرعيتينمنطمقتين

وتضم،تشيليعنالأرجنتينتفصلالأنديزجبال

وهو،الغربىالكرةنصففيجب!!أعلىالعاليةقممها

سطحفوقم95962إلىارتفاعهيصلالذيأكونكاجوا

القلائلالهنودالسكانويقوم.الأرجنتينحدودداخلالبحر

البوناتسمىواسعةهضابذاتمنطقةفىالأغنامبتربية

الجنوبفىأما.الأرجنتينيةالأنديزمنالشماليالجزءفي

تجتذبالمراياتشبهالتىوالبحيراتبالثلوجالمغطاةالقممفإن

.الجبالوتسلقالتزلجفىإجازأتهملقضاءالقادمين

مجدبةووديانمنخفضةجبالذاتمنطقةالبيدمونت

المياهتوفيرعلىالجبليةالجداولوتعملالأنديز.شرقفي

الزرأعي.للإنتاجمنطقةالبيدمونتتصبحوبذلكللري

ت!جومانقربوالذرةالسكرقصبالمزارعونويزرع

)قرطبة(.كوردوبافيالعنبكرومقربوالقطنوالبرسيم

خوانوسانميندوزامنبالقربالواقعةالكروموتنتج

أقدمالبيدمونتمدنوتعتبر.الأرجنتينخمورلمعظمالعنب

الأرجنتين.فيالأم!بانيةالمستوطنات

جنوبفيالرياحفيهاتشتدجافةهضبةبتاجونيا.

الأرجنتينمساحةربعمنأكثرمساحتهاوتبلغ.الأرجنتين

وتجعلالبلاد.سكانمن3%منأقلسكانهاعددلكن



764جن!ينلأرا

لزراعةصالحةغيربتاجونيامعظمالقليلوالمطرالفقيرةالتربة

رعيهوالمنطقةفيالرئيسيالاقتصاديالنشاط.المحاصيل

الهضبة.تخترقوديانفيالأغناممزارعتقع.الأغنام

العواصف.منالمزارعهذهالضيقةالوديانوتحمي

فيالواقعيننصيهاقرببتاجونياسكانمعظميعيش

المزارعونويزرعنيغرو.ونهركولورادونهروهما،الشمال

ويزورالنهر.وديانفىوالتفاحوالكمثرىالبرسيم

ليشاهدواالعاصفبتاجونياساحلالبريةللحياةالمتحمسون

.الأخرىوالحيواناتالبحرواسودالبطريقوطيورالدلافين

الجنوبىالطرفأقصىفيفويجودلتييراجزيرةتقع

ماجلانمضيقالرئيسيالبرعنويفصلها.الجنوبيةلأمريكا

وهييوشواياوتقع،وتشيليالأرجنتينبينالجزيرةوتنقسم

الأرجنتينىالجزءفي،العالمفيالجنوبمدنأق!ىإحدى

.الجزيرةمن

لمناخا

فىالحرارةدرجاتوأعلى.معتدلالأرجنتينمناخ

خطجنوبالأرجنتينتقع.الجنوبفيوأقلهاالشمال

الكرةنصففصولعكسفصولهاتكونولذلكالاستواء،

،مارسأواخرإلىديسمبرأواخرمنالصيفويمتد.الشمالي

ويكونسبتمبر.أواخرإلىيونيوأواخرمنالشتاءيمتدبينما

وحوالي،الشمالفيم27حواليالحرأرةدرجاتمعدل

الحرارةدرجاتمعدلويتراوح.الجنوبأقصىفيم61

.الجنوبفيمئويوصفرالشمالفىم641بينيوليوفي

الأرجنتينمنالشرقيالشمالفيغزيرةالأمطار

فييهل!وقد.والجنوبالغربفىتقلولكنها

لكنمشوياالأمطارمنسمأ05منأكثرميسوبوتاميا

عادةبهماالمطرسقوطمعدلبتاجونياومعظمالبيدمونت

السنة.فيسم25منأقل

والهادئالأطلسيالمحيطينمنالقادمةالرياحوتؤثر

بالماءالمشبعالأطلسيالهواءإنحيث،الأرجنتينمناخعلى

رطبةالبامباوسهولميسوبوتاميافيالصيففصوليجعل

رطوبتهامعظمالهادئلمحيطأرياحوتفقد.مريحةوغير

بيدمونتفيالجفافتسببوبذلكالأنديزفوق

باستمرارالمحيطينكلامنالعاتيةالرياحوتهبوبتاجونيا.

ومعتدلةالشتاءفىدافئةالهضبةفتجعلبتاجونيا،على

القارةمنالرياحتهبالشتاء،وفى.الصيففيالبرودة

الثبويسقطالجو،فيبردالشمالإلىأحياناالقطبية

والبامبا.بتاجونياعلىالخفيف

الاقتصاد

الوطنىالنابخبمعظموالتصنيعالحدماتصناعةتسهم

البضائعلجميعالإجماليةالقيمةأي-البلادفيالإجمالى

ذلكومع.الأرجنتينفىسنوياتنتجالتىوالخدمات

الاقتصادوأساسطبيعيمصدرأهمهىالخصبةفالمزارع

بمعالجةالأرجنتينفيالمصانعمنكثيريقومالبلاد.في

ويعتمدوالجلود.والأصوافكاللحومالزراعيةالمنتجات

علىالبنوكوأعمالالنقلمثلالحدماتصناعةمنكثير

كبير.بشكلالزراعة

البضائعمعظمبإنتاجالأرجنتينفيالمصانعتقوم

لكن.المنزليةوالمعداتوالملابسالطعاممثلالالشهلاكية

ذلكوغيروالفولاذ،والحديدالثقيلةالالاتتستوردالبلاد

اللإنتاج.أجلمن

الأرجنتينفيوالصناعاتالأعمالمعظمتتبع

الصناعاتبعضالحكومةتديرذلكومع.خاصةملكيات

وإنتاجالعامةوالمرافقالحديديةالسككمثلالرئيسية

لبيعخططعنالحكومةأعلنتام989عاموفي.البترول

الدولةتملكهاالتىالكبيرةالصناعيةالمشروعاتمنكثير

.الخاصللقطاع

عددأكبرالحكوميةالإداراتتملك.الخدماتعشاعة

المدارستقومكما.الخدماتصناعةعمالمن

منكبيرةأعدادبتوظيفوغيرهاوالمستشفيات

التيالشركاتفىكثيرونأخرونويعمل.الأرجنتينيين

.والفنادقوالمطاعمالحوانيتمثلالتجارةفىتعمل

والنقلالمالشمركاتالأخرىالحدماتصناعةوتشمل

.والاتصالات

مصانعمعظموضواحيهاأيريسبوينستضم.التصنيع

تعليبإلىإضافة،اللحومتعليبمصانعفهناكالبلاد.

الجلود،صناعةوشركات،الأطعمةمنالأخرىالأنواع

والأنسجة.الطاعةومواد،الكهربائيةالأجهزةومصانع

السككومعداتالسياراتكوردوبافيالمصانعوتنتج

أيري!،بوين!قربيقعالذيالمصنعهذامثلاللحومتعليبمصانع

ومصدرمنتجالبلدفهذا.للأرجنتينالصناعيالإنتاحفيكثيراتسهم

البقر.للحومرئيسي
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الاقتصاديةالأنشطةحسبوالعمالالإنتاج

المستخدمونالعمالإجمالي%منالاقتصاديةالأنشطة

المجموع%منهمعلاالإنتاج

351313،،420الاجتماعيةالحدمات

والشحصيةوالحكومية

42000.869،102الصاعة

7000.102.121وصيدوالغاباتالزراعة

لأسماكا

171لم610002707والمطماعموالفمادقالتحارة

5000،064والاتصالاتالنقل

20003201العامةالمرافق

3001،1)5000لإنشاءاتواالبناء

-لأ-3000،74لتعدينا

693لم...51والأملاكوالتأميرالتمويل

الأعمالوخدمات

-ا.-30101ةضة01:-!-كا.--المجموع

لالمائةلص!مىأقل*

.أم!19لعامالأرفام

الجحدة.الأم،الدوليأصقداصسدرق،الدوليةالعملسظمةالممادر:

روزاريوفيوتوجد.الأخرىالنقلومعداتالحديدية

المعدنيةالصناعاتإنتاجومصانعالنفطتكريرمعامل

.والكيميائيات

المنتجاتمعظموميسوبوتامياالبامباتنتج.الزراعة

والذرةاللحوممثل،الأرجنتينفيالرئيسيةالزراعية

أنحاءمختلففيجافةمناطقفىالماشيةوتربى.والقمح

منتجاتوهناك.رئيسيبشكلصوفهاأجلمنالبلاد،

والكتانوالقطنالحمضياتمثلأخرىمهمةزراعية

دواروبذورالسكروقصبوالذرةوالبطاطسوالعنب

.والشايالشمس

،الاتساعحيقمنكثيراالأرجنتينمزارعتتفاوت

منواسعةمناطقفوقتنتشرالواسعةالملكياتإنحيث

كمابتأجيرها،الملكياتهذهأصحابويقومالبامبا.

الشمالوفي.الأخرىبملكياتهمللعنايةالعماليستأجرون

يكفيبماالأراضيمنصغيرةقطعاالعائلاتمنكثيريزرع

حديثة،معداتالأراضيأصحابكبارويمتلك.لإطعامهم

يستعملونأوالالاتالاخرونالمزارعونيستأجربينما

.الخيولتجرهاالتيالمعدات

الأرجنتين.فيالمعدنيةالمصادرأهمهوالنفط.التعدين

جميعوالبيدمونتبتاجونيافيالزيتحقولوتنتج

الغازأيضاالحقولهذهتنتجكماتقريبا.البلاداحتياجات

الرواسبمنالمعادنبعضالأرجنتينوتنتج.الطبيعي

الرواسبهذهوتحتوي.والبيدمونتالأنديزفيالمعدنية

.واليورانيوموالزنكوالرصاصالحديدخاماتعلى

حاجةنصفالكهرومائيةالمحطاتتنتج.الطاقة

بوساطةالكهرباءإنتاجويتم.تقريباالكصباءمنالأرجنتين

للقدرةومحطخينالطيعىوالغازالحجريوالفحمالنفط

النووية.

بينرئيسيبشكلالتجاريالتبادليتم.التجارة

السوفييتيوالاتحادالمتحدةوالولاياتوالبرازيلالأرجنتين

السفنتطويرساعدوقد.الغربيةأوروباوبلدان)سابفا(

نأفىالأرجنتينعشرالتاسعالقرنأواخرفيالمبردة

وتشكل.أوروباإلىللأطعمةرئيسئامصدراتصبح

إجماليأعشارتسعةحوالىاليومالزراعيةالمنتجات

الصادراتوتشمل.الإجماليةالبلادصادرأتمنالدخل

والجلودالنباتيةوالزيوتوالقفوالذرةاللحومالرئيسية

.والصوف

الكيميائيةالموادالرئيسيةالأرجنتينوارداتوتشمل

والفولاذ.والحديدوالآلات

والطرقالحديديةالسككتنتشر.والاتصالاتالنقل

معالأرجنتينمدنمعظمفتربطأيريسبوينسمنالجوية

الناسنقلفيالبلادفيالطرقعلىويعتمد.العاصمة

ومعدل.الحديديةالسككعلىيعتمدمماأكثروالبضائع

لكلتقريباواحدةسيارةهوالأرجنتينفيالسياراتامتلاك

.أشخاصستة

المدنبعدبسببالجويالنقلأهميةازدادتوقد

فىرئيسيانمطارانوهناك.بعضعنبعضهاالأرجنتينية

منأكثرتربطمنتظمةجويةرحلاتوتسيرأيري!م!.بوينس

أرجنتينية.مدينة05

الزيتمنالبلادتحتاجهماجميعتودرالأرحنتينفىالنفطعشاعة

بخطأيريسب!وينستتصلالصورةفيالموحودةالزيتومصعاةتقريبا.

كم.72طولهأنابيب



964جندينلأرا

أوسعها،الأرجنتينفييوميةصحيفة091حواليتصدر

،الخاصالقطاعيملكهاالتيكلارينصحيفةانتشارا

عائلةكلتملكهماومعدل.أيريسبوينسفىوتصدر

العائلاتمعظموتملكأكثر،أوواحدراديوجهازأرجنتينية

تلفاز.أجهزة

ئاريخيةنبذة

الهنودمنكثيرةمجموعاتعاشت.الأوائلالسكان

الأوروبيينوصولقبلوذلك،بالأرجنتينالانيعرففيما

طويل.بزمنالميلاديعشرالسادسالقرنفىإليهاالأوائل

أجزاءبقيةمعبالمقارنةهناكقلةالهنودكانذلكومع

وبتاجونياالبامباسهولفيالقبائلوكانت.الجنوبيةأمريكا

الزراعيةالمجتمعاتتوجدولم.الطعامعنبحثاالبلادتجوب

فىالاستوائيةوالغاباتالغربيالشمالمرتفعاتفىإلا

البلاد.منالشرقيالشمال

مأ615عامفي.والاستيطانالأوروبيةالاكتشافات

أولسوليسديازديخوانالأسبانيالمكتشفأصبح

ريوخليجشواطئعلىنزلوقد.الأرجنتينيصلأوروبي

لمدةمستعمرةالأسبانأسسأم536عاموفيلابلاتا.دي

الدائمةالأسبانيةالمستعمراتأولأما.الخليجعلىقصيرة

جبالعبرواالذينالمستعمرونأسسهافقدالأرجنتينفى

عشرالسادسالقرنمنتصفوخلالبيرو.منالانديز

الجبليةالمدنوبعضوتكيوماناستيروديلسانتياجوأسصموا

مدينةالأسبانأسسوقدالبلاد.منالغربيالشمالفى

.أم058عامأيريسبوينس

لمدةالأرجنتينأسبانياحكمت.الاستعماريهالفترة

الأوائلالأسبانالمستوطنونجاءوقد.عام003منتقرب

أسبانيااكتشفتأنبعدولكن.والفضةالذهبعنبحثا

المستعمرةهذهتجاهلتفإنهاالثروةهذهمنالأرجنتينخلو

الشمالفيالمستعمراتنمتالبدايةوفي.سنواتلعدة

والمدنأيريسبوينسمنأسرعبشكلالبلاد.منالغربي

منكثيراالأسبانالمستوطنونأجبروقد.الأخرىالساحلية

الأرضزراعةفيالعملعلىالغربيالشماليالجزءفىالهنود

والأغنامالخيولمعهمالاسبانوأحضر.الصوفوحياكة

الأرجنتينغربيشمالفيالمستوطناتوبدأت.والماشية

.والحيواناتوالقماشبالطعامالبيروفيالتعدينمدنبتزويد

التجارةبتحديدسنواتلعدةالاسبانيةالحكومةقامت

عامفيلكنببطء.المدينةفنمتأيريسبوينسطريقعن

عبرتجاريامركراالبرتغاليونالمستوطنونأسسام068

الحكومةشجعتثم.أيريسبوينسمنلابلاتاديريو

منمستعمراتهاتحميلكيأيريسبوينسنموالأسبانية

البرتغالي.التوسع

الجزءفيأراضيهاخار!أسبانياأقامتأم776عاموفي

كبيرةواحدةمستعمرةالجنوبيةأمريكامنالشرقيالجنوبي

اختصاراأولابلاتا،بريوديالملكنائبإقليمتسمىكانت

!الأر!نالانيعصفمماتتكونوكانتلابلاتا.نيابة

وتشيلي.والبرازيلبوليفيامنوأجزاءوأروجوايوباراجوي

تزدهروبدأت،النيابةعاصمةأيريسبوينسوأصبحت

.تجاريكمركز

تدريجيايتناقصونالأرجنتينشمالالهنودالسكانبدأ

بسببأوالأوروبيةالأمرأضبسببإمامنهمكثيرومات

وأنتجواالأسبانمعغيرهمتزاوجبينما،لهمالأوروبيينقتل

واحتفظ،وهنديأوروبيأصلمنالسكانمنمزيجا

أجزاءومعظمبتاجونياعلىبسيطرتهمالجنوبفيالهنود

البامبا.

التاسعالقرنمنالأولىالسنواتخلال.الاستقلال

وفي.الأسبانيللحكمأيريسبوينسكراهيةازدادتعشر

البريطانيةالقواتحاولتأم708ام،608عامى

للتجارةقدمموطئلتأسيسأيريسبوينساحتلال

بدونطردوهمالمدينةسكانلكن،المنطقةفىالبريطانية

الحصولفيثقتهممنهذازادوقد.آلممبانيامنممساعدة

ام808وأم708عاميوفي.الأمالبلدمنحريتهمعلى

الحكومةالحروبهذهوشغلتأسبانيافرنسااجتاحت

أجلمنللقتالالفرصةأيريسبوينسفأعطتالأسبانية

.الاستقلال

حكومةأيريسبوينسأسمستأم081مايو25وفي

خارجالمقاطعاتولكنلابلاتا،نيابةلإدارةمستقلة

أخيرا.انهيارهاإلىأدىمما،ذلكعارضتالأرجنتين

أم5

أم7

ام8

أم8

م18

م91

م91

ام9

م91

م91

ام9

ام9

ام9

أم9

الأربختينفىمهمةتواريخ

أيريس.بويس!الأ!سانأسس

لابلاتا.نيابةالأسانألمس!

مستقلة.حكومةأيريسبوينمي!شكلت

أسبانيا.صاستقلالهاالأرجتينأعلنت

فيدراليا.دستوراالأرجنتيرتبمت

الوطنية.ألانتحالاتأمورديماساسزقانونأصلح

المنتخبة.لالحكومةالجيشضباطأطاح

السلطة.علىبيرونخوانامشولى

البلاد.غادرالذيبيرونبدكتاتوريةعسكريةثورةأطاحت

رئيسا.اختيارهوتمللارحشينبيرولىعاد

للبلاد.رئيسةإيزابيلالثالثةروجتهوأصبحتبيرونمات

السلطة.عنبيرونإيزابيلالعسكريونالقادةألعد

علىالسيطرةحولبريطهانيامعالحربالأرجنتينخسرت

فوكلالد.جزر

.حرةالتخاباتإجراءبعدالمدنيالحكمأعيد
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يرونيا/لابم(!6-البرأ

ليا(ثث!لأسياإ3عء..سا7-7

نيابة

3.ساشاحولابلاتا

لساليا(أ)لفوكلالداحرر

الحاليةالأرحشىحدود

اسمهامستعمرةأسبانياأتحأتام776عام

،لأرحتينالآدلمحعرفممامكولةل!لأتانيابة

أجفيالرسوأحزاءوأروجوايولاراحواي

وتشيلى.والراريل

التىالمقاطعاتأعلتم1816عامفى

الأرحت!ت،اسكيراحزءاالآدتش!

الحديدأصلدا:سمى.أسسالياعرالاستقلاأ!

.المتحدةلابلاتامقاطعات

اسمهاالأربختينأحدتأم086عامفي

عامالشمالديأراضيكسبتوقد.الحاش

وأصبحت.،راحوايمعالحر!بعدأم874

.أم881عامالأرجنتنمدحرءاليالتاحر

خوزيهيدعىأرجنتينيجنرالقادام281عاموفي

الظروفهذهوتحتأسبانيا.ضدالحربمارتينلمحاندي

فيالبلادامشقلالرسمياالأرجنتينيةالمقاطعاتممثلوأعلن

الجديدالبلدوأصبحام،681يوليو9فيتكيومانمؤتمر

.المتحدةلابلاتامقاطعاتبالممميعرف

أمريكامنالأسبانيطردأنمارتينسانأرادوقد

وفي.المستقب!!فيالأرجنتيناعلىهجماتأيلمنعالجنودية

الأسبانيةالقواتوفاحأالأنديزعبرحملةقادام817عام

علىقواتهساعدتتشيليفىانتصارهولعد.تشيليفي

أصسانالآنالارجنتينيونوينظرللبيرو.الاستقلالكعسب

أبطالهم.منعطمكبطلمارتين

الحريةالاستقلاليحققلم.وطنيةحكومةتشكيل

أيريسبوينسسكانبينالنزاعنشبوقد.للأرجنتين

بوينسسكانوأراد.الكبيرةالريفيةالأراضيوأصحاب

أصحابلكن،مدينتهمشيقويةمركزيةحكومةأيريص!

أكثر.محليةسلطةفضلواالأراضي

دستوراوطنيةجمعيةأعدتام826عاموفي

رئيسأولريفادافياديبيرناردينووسمي.للأرجنتين

إيجادفيفشلهبعدأم827عامريفادافياواستقالللبلاد.

،روزاسديمانويلخوانحكمثم.قويةوطنيةحكومة

الأرجنتينالبامبا،سهولمنالأراضيأصحابأحدوهو

أنشأوقد.ام852عامإلىأم982عاممنكدكتاتور

أعدائه،علىللتجسسالسريالبوليسمنشبكةروزاس

بينهالقتالونشبالبامبا.هنودضدعنيفةحملاتوقاد

الجنرالقادام852عاموفيأيضا.الأحرىالبلدانوبين

أطاحتعسكريةثورةأوركويزاديخو!عتوخوزيه

.سبروزا

المقاطعاتجميعمنوفودالتقت.أم853عامدستور

عامفيلممانتافيأيريسبوينسمقاطعةعداماالأرجنتينية

مبنيادستورأوأعدوا،وطنيةحكومةلتشكيلأم852

الدستوروأعلن.المتحدةالولاياتدمشورعلىكبيربشكل

وتم،الإداريةالمناطقبيناتحادبموجبهوأس!ام853عام

.ام853عامللاتحادرئيساأوركويزاانتخاب

للاتحادالانضمامأيريسبوينسمقاطعةرفضتوقد

حكومةذلكفيوساعدها.مستقلةكدشلة:ازدهرت

التيألاستثماروأموالالمهاجرينمنكبيرةرأعدادجيدة

لمالاتحادمقاطعاتوأممنأوروبا.منعليهاحصلت

إجبارأوركويزاوحاولنفسها،بالدرجةأحوالهاتتحسن

ما985عاموفىللاتحاد.الانضمامعلىأيريعم!بوينس

ميتر،بارتولوميالجنراليقودهأيريسلبوينسجيشاهزم

.اخرىحربفيام861عامأوركويزاهزمميترلكن

الاتحاددخولعلىأيريسبوينسمقاطعةوافقتثمومن

وقد.أم862عامبنفسهاوضعتهاالتيالشروطبموجب

تمكما،الوطنيةالعاصمةأيريص!بوينسمدينةأصبحت

البلادأخذتأم086عاموفىللبلاد،رئيساميترانتخاب

الأرجنتين.اسم

استقراراالأرجنتينبدأترئيساميترانتخابومع

أم868عاموفىعاما.صعبعينحواليامحتمرحكوميا

فيواستمرميترالرئيصرسارمينتوفوستينودومينغوخلف

جذبالرئيسانحاولوقد.أم874عامحتىالحكم

تنميةفيللإسراعأوروبامنوالاستتماراتالمهاجرين

.العامالتعليمنشرعلىمعارمينتوعملكما،الأرجنتين

قلبالبامباأصبحتعشرالتاسعالقرنأواخروفي

كما،المنطقةمنالهنودالسكاناخرطردوتم.الأرجنتين

-ت!!يمقا.طعانجكر!البرا-كا

-دبيررألي!ا

؟--ص-7ءلاب!!-عصس،

3ةلمثحداكطئال!اأ

كارر-تشيلىءبويس!الير!لن

--!؟لد)أسلاللإ(6حررالالوكا

بيرولمىلأحيهل!البرازبل

ء!?!!3.بارا

"،-لاأ*ءك!ىءيرحىصض
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471الأرجنتين

بفلاحةأوروبامنالقادمينالمزارعينالعمالآلافقام

خطوطبناءفيالبريطانيةالأموالساعدتوقد.الأرض

بوينمم!منالمزارعإنتاجلنقلوذلك،الحديديةالسكك

محملةمبردةسفينةأولأبحرتام877عاموفي.أيريس

إلىمتجهةأيريسبوينسمنالطازجةالارجنتينيةباللحوم

وروبا.أ

خلالالأرجنتينيونالأثرياءقام.الإصلاححركات

الحكومة،علىنفوذهمببسطعشرالتاسعالقرنأواخر

المحافظةاراءهمعارضواالذينالمرشحينمنععلىوعملوا

شكلأم988عاموفي.بالانتخاباتالفوزمن

كانتمنظمةوهومدنيا،اتحاداالساخطونالأرجنتينيون

المدني،الاتحادلاقىوقد.الانتخاباتبإصلا!تطالب

الكثيرلدىهوى،الراديكاليالحزببعدفيماأصبحالذي

الوسطى.الطبقةمنالأعمالورجالالمهاجرينمن

للبلاد.رئيسابيناسينزروكوأصبحام019عاموفي

إصلاحفيعجلفإنهالمحافظينمنكانبيناسينزأنومع

التشريعنصوقد.الكونجرسخلالمنالانتخابات

،السريالاقتراعإجراءعلىبيناسينزقانونباسمالمعروف

فماعشرةالثامنةيبلغمواطنلكلالانتخابحقوأعطى

كما.العسكريةالخدمةفيالانخراطعليهوأوجب،فوق

بسطمنالأراضيأصحابكبارالقانونهذامكن

انتخابتمام619عاموفي.الانتخاباتعلىنفوذهم

أولفيرئيساالراديكاليالحزبرئيسإيرغوينهيبوليتو

الجديد.القانونظلفينزيهةانتخابات

الأولىالعالميةالحربخلالالأرجنفناقتصادازدهر

البلدانزادتوبعدها،حيثام(191189)4

الأرجنتيني.الزراعيالإنتاجمنمشترياتهامنالأوروبية

البلاد.علىالأجنبيةوالاستثماراتالمهاجرونتدفقوقد

خلالالعالمدولأغنىبينمنالأرجنتينواعتبرت

الركودوهوالكبير،الكسادفترةسبقتالتيالسنوات

.أم929عامبدأالذيالعملسوقفيالعالمي

انتخابتمأم289عامني.العسكريةالدكماتورية

بحيثمريضاكانأنهإلا،للأرجنتينرئيساثانيةإيرغوين

التالىالعاموفي.فعالبشكلالحكمإدارةمنيتمكنلم

م0391عاموفيالبلاد.اقتصادتدميرالكبيرالكسادبدأ

الحينذلكومنذ.إيرغوينبالرئيسالجيعشقادةأطاح

البلاد.تحكمالمتعاقبةالعسكريةالدكتاتورياتأخذت

دولمععلنياتعاطفاتبديالأرجنتينيةالحكومةكانت

الحرب!منواتخلالواليابانوإيطاليا،ألمانيا،وهيالمحور

أعلنتأنهاإلاام(،459-ام93!)الثانيةالعالمية

فترةقبلأم459عاممارسفىألمحوردولعلىالحرب

.الدولهذههزيمةمنقصيرة

بالحكومةثانيةالجيشضباطأطاحأم439عاموفي

سدةبيرونخوانالكولونيلتسلموبعد.الأرجنتينية

عملوقدالبلاد.رئاسةعلىالجنرالاتتوالى،الحكم

وحاز،النقاباتتقويةعلى،للعملوزيرابصفته،بيرون

وإجازاتأعلىأجورابمنحهمالحضريةالمناطقعمالدعم

أضى.ومزارالأبرامدفوعة

كماللبلاد،رئيسابيرونانتخابتمأم469عاموفي

عاموفاتهاحتىلهمساعدةإيفاالثانيةزوجتهعملت

أثناءكثيراالحكوميةالمصروفاتزادتوقد.ام529

الصناعاتمنكثيرإدارةالحكومةتولتكما.بيرونحكم

وقد.الأجنبيةالاستثماراتتشجيععنوامتنعتالوطنية

طريقعنسريعبشكلالصناعةلدعمالأموالجمعت

قللذلكونتيجة.الزراعيةالمنتجاتعلىالضرائبفرض

الأجورلكن،القومىالدخلوهبط،الزراعيالإنتاج

وحريةالصحافةحريةبتعليقبيرونوقامارتفاعها.واصلت

سلطاتهلتدعيمالأرجنتيندستورعدلكما،الكلام

ثانية.لفترةالحكمفيالبقاءمنوتمكينه

الشالثانيةرئاممتهأثناءبيرونسلطاتالضعفأصاب

أعداءأوجدقدكانأنهوالواقع.ام529عامبدأت

الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةدعمفقدوأخيرا.لهكثيرين

قامام559عاموفيسلطاتها.منبالحدقامأنبعدله

نهايةوفىالبلاد.منفهربضدهبثورةوالأسطولالجيعق

أسبانيا.فيالمنفىإلىذهبالأمر

بشكلالصناعةلتدعيمبيرونمحاولةأنوالحقيقة

الأرجنتينجعلتالريفىالاقتصادحسابعلىسريع

القرنمنالخمسينياتمنتصفومنذاقتصاديا.تعاني

عالوتضخمكبيرةديونمنتعانيالبلادأخذتالعشرين

بيرودقسياساتدعماستمرذلكومع.الإنتاجفىوبطء

.النقاباتصفوفبينوخصوصا

العسكريونالقادةتولى.جديدةسياسيةمشاكل

عاموفي.ببيرونالإطاحةبعدالأرجنتينفيالسلطة

عامدستوربموجبالعملالعسكريونأعادام569

الحزبرئيص!،فرونديزيأرتوروفانتخب،م8531

فرونديزيقاموقدللبلاد.رئيسا،المتصلبالراديكالى

فىالزياداتحددكما،الحكوميةالمصروفاتبتخفيض

التضخمجماحلكبحأخرىإجراءاتوأدخلالأجور،

.للناسترقلمالإجراءاتهذهأنإلا،الديونوتخفيض

لضغوطفرونديزييخضعأنالجي!شقادةوخشي

السياساتيعيدوان(،لبيرون)المساندينالبيرونيين

قامثم.أم629عامبهفأطاحوا.البيرونيةالاقتصادية

والاستبداد!نالمدنيينالرؤساءمنسلسلةالبلادبحكم

.ام729عامحتىالعسكردنن
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القرنمنالسبعينياتوأوائلالستينياتأواخروفي

السيئةللإدارةنتيجةالأرجنتينيالاقتصادأداءساءالعشرين

فيالضعفوأدى.الجيشفىالفسادوانتشارالحكومةفي

ضدواحتجاجاتعنفوأعمالإضرأباتإلىالاقتصاد

بيرونلمؤيديا!سكريوناسفالقادةوأخيرا.الحكومة

عاموفىللبلاد.النظاميعيدواأنأملعلى،للسلطةبالعودة

أتباعأحدكامبورا،خوزيههيكتورانتخابتمم7391

عادالعامذلكمنلاحقوقتوفيللبلاد.رئيسا،بيرون

منقصميرةفترةبعدكامبوراواستقالالبلاد.إلىبيرون

،كبيرةبأغلبيةرئيسابيرونانتخابتمعندها،بيرونعودة

وبعد.للرئيسنائبةإيزابيلالثالثةزوجتهأصبحتكما

تحكمامرأةأولإيزابيلأصبحتام749عامبيرونموت

الأرجنتين.

الحكمإيزابيلتسلمابعدالأرجنتينمشاكلازدأدت

نطاقعلىالإرهابوانتشر،المالىالتضخمازدادحيث

والليبراليين.المحافظينالسياسيينالمتطرفينقبلمنواسع

القبضالعسكريونالقادةألقىأم769عاماوائلوفي

.الكونجرسوحلواالحكمزماموتسلموابيرونإيزابيلعلى

منالأرجنتينلتخليصحملةالعسكريونالقادةوبدأ

فىالالافزجوتم.الإرهابومناليساريةالمعارضة

أولئكمنوكثير.وقتلهموتعذيبهممحاكمةدونالسجون

أثر.علىلهميعثرلمالضحايا

مواجهةفيالأرجنتيناستمرت.اليومالأرجنتين

منالثمانينياتأوائلخلالالخطرةالاقتصاديةالمشاكل

الإنتاجوهبوطالمرتفعالتضخمأنوالواقع.العشرينالقرن

الأزمةتعميقفىأسهمقدذلككلالزائد،والإنفاق

الاقتصادية.

نتيجةالأرجنتينىبالاقتصادالضررمنالمزيدلحقوقد

جزرحولأم829عامبريطانياوبينبينهاللحرب

هذهبملكيةبعيدزمنمنذالأرجنتينوتطالبالفوكلاند.

،ماجلانمضيقشرقيكم005بعدتمكلىالتيالجزر

الجزرتلكتحكمأم833عاممنذبدأتبريطانياأنإلا

عاممنأبريلوفي.مالفيناسجزرالأرجنتينتسميهاالتي

مماالجزرتلكباحتلالالأرجنتينيةالقواتقامتام829

بريطانياوبينبينهاوبريةوبحريةجويةمعاركاندلاعسبب

استسلمتوقد.الأراضىتلكعلىالسيطرةأجلمن

نأإلايونيوشهرفيالفوكلاندفيالأرجنتينيةالقوات

الفوكلاند.بجزرالمطالبةعنتتخللمالأرجنتين

تحتالأرجنتينيونالسمكريونالحكاماضطروقد

والسياسيةالاقتصاديةوالقلاقلالفوكلاندفيالهزيمةضغط

عاممنأكتوبرفىحرةلانتخاباتالدعوةإلىالمتزايدة

راؤولالراديكاليالحزبرئيعم!انتخابوتم.أم839

الجديدةالمدنيةالحكومةوتسلمتللبلاد.رئيعمئاألفونسين

.ام839عامديسمبرفيالحكم

الحكومةأعمالفيتحقيقساجراءألفونسينوعد

التحقيقاتلتلكونتيجة.الإرهابضدحملةفيالسابقة

وفي.الحكومةورجالالعسكريينمنكثيرللمحاكمةقدم

السابقينالرؤساءمنثلاثةأدينأم869وام859عامى

عليهموحكم،العسكريينالضباطكبارمنوالعديد

والتعذيب.القتلأعمالفيلتورطهمبالسجن

مايوشهروفى.الماليالتضخمتفاقمأم989عاموفي

للبلادرئيسامنعمكارلوسانتخابتمأم989عاممن

فيالسلطةزمامتسلموقدسوريا.منعربىأصلمنوهو

.للطوارئاقتصاديابرنامجابسرعةفقدميوليو،شهر

فيالزيادات،البرنامجذلكمنكجزء،الحكومةومنعت

الاستهلاكيةالبضائعمنوالكثيرالغذائيةالموادأسعار

النفقاتفىتخفيضاتالبرنامجتضمنكما.الأخرى

.الخاصالقطاعإلىالمنشآتمنكثيروبيعالحكومية

سعرفيكبيربتخفيضالحكومةقامتذلكعلىوعلاوة

داخلسلعهامبيعاتزيادةأجلمنالأرجنتينيةالعملة

الدخل،لزيادةأخرىإجراءاتواتخذتوخارجها.البلاد

الكهرباءمرافقخدماتأسعارفيحادةزياداتتضمنت

الطيعي.والغازوالبترول

الأشمخاصبعضعنعفؤامنعمأصدرام989عامفي

أواسطفيوالتعذيبالقتلأعمالفىبالتورطادينواالذين

كثيراقر،5991عاموفي.العشرينالقرنمنالثمانينيات

التىالأحداثإبانالإنسانحقوقباشهاكالجيشقادةمن

العشرين.القرنسبعينياتفيالأرحنتينشهدتها

وعلاجه،التضخمخفضفيمنعمالرئيسنجاحوكان

انتخابهإعادةفيسبباالاقتصاديةالمشكلاتمنلكثير

.ام599عامللبلادرئيسا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

ماريالويمي!دراغو،لويسجورجىبورحيمي!،

يدحوزيه،مارتينسالىديدوارتىإيفابيرود،

يدحوادليرود،

أيريسبوينش

تكيومالى

نو،ياروجولأا

جبال،يزندلأا

سالادودلأوهور

ر!،لاراجواي

مدن

يورارور

فيسانتا

طبيعيةمعالم

نصبارانا،

البامبا

بتاجوليا

فويجودلتييرا

قرطبة

بلاتادلمار

تشاكوحران

لاللاتاديريو

جزر،الفوكلاند

مضيئ،جلانما
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صلةذاتأخرىمقالات

رعاةالغاوشو،الجموبيةمريكاأ

الأنديزمسيحاللاتينيةأمريكا

الموضوععناصر

الحكمنظام1-

المحاكم-دالوطنيةالحكومة-أ

المسلحةالقواتهـ-المحليةالحكومة-ب

السياسة!-

:السكان-2

السكانعدد-أ

الأسلاف-!

اللغة%-

المعيشةأنماط-3

الترويحهـ-المدينة-حياةأ

التعليم-والريفحياة-ب

ينالد-زبسالملا%-

الفنون-حوالشرابالطعام

السطح-4

الأندين-جالأرجنتينشمال-أ

بتاجونيا-دالبامبا-ب

المناخ-5

الاقتماد-6

الطاقةهـ-الخدماتصناعة-أ

التجارة-والتصحنيع-ب

لاتوالاتصالنقلا-زكراعةا!-

التعدين-د

تاريخيةنبذة-7

ا

-3

-7

-8

"أ-

أسئلة

الأرجشيميين؟سلالاتما

الأرجنتين؟آدابفىالغاولتموأثركيف

بتاجونيا؟فيالرئيسيألاقتصاديالنشاطما

الأرجنتين؟علىبيرونخواندكتاتوريةأثرتكيف

للأرجنتين؟الرئيسيةالصادراتما

الأرجنتين؟إلىالأوائلالأسبانالمستوطنونقدملمادا

للأرجنتين؟الطبيعيةالمواردأهمما

والسكالى؟الصماعاتمعظمبهاتوجدالتيالمنطقةما

؟بالإعجابالأرحنتينيونإليهينظربطلأعطممن

الأرحنتيني؟الاقتصادالمبردةالسفنتطويرساعدكيف

أيضاوتسمى،القرنيةالفصيلةمنشجرةالأر!جوان

الجنباتمجموعةفىالزهرجميلةوهيالزمزريق،لثجرة

الشماليةأمريكافيتكثروالأرجوان.الصغيرةوالشجيرات

الشجيراتهذهتكون.واليابانوآلمميا،الجنوبيةوأوروبا

اللونيكسوهاحيث،الربيعمنمبكروقتفيجميلة

طولهايبلغالتىالناعمةوالأزهار،الأرجوانى

القديم،الساقمنكلمنالأزهارتنبثق.لممم2،هحوالي

إلىالضارببقلفهاتتميزالتيفروعهاتبسطوهيالأرجوانشجرة

للزينة.البستانيوديستخدمها.البنياللون

قبيلالباكر،الربيعفيالأرجوانشجرةأفرعتكسوالأزهمارعناقيد

.الأوراقوانبساطتفتح

ظهورقبلمكتملةالأزهارفتصبح،الجديدةوالغصينات

،أم2حواليالأرجوانأشجاربعضطوليبين.الأوراق

قوياوعودهاالبنياللونإلىضارباناعماقلفهاويكون

تحمل.القلبشكلالبسيطةأوراقهاتأخذومتماسكا.

حبوبهاوتعتبرقرونها.فىالحبوبمنالكثيرالأرجوان

والثدلسات.للطورقيمكذاءمصدر

هذهوتنبت.للزينةأشجاراالأرجوانالبستانيونيعد

إماوتنبت.الخفيفةالرمليةالتربةفيأفضلبصورةالأشجار

الأغراس.منأوالبذور،من

القمحيهاجمالإرجوتطفيل.طفيلالإرجوت،

منوالعديد،بخاصةوالجاودار،النباتوحبوبوالشعير

طويلةتركيباتوتشكل.والمزروعةالبريةالأعشاب



تدةجولإرا744

الذيالنباتبذورمكانالصلبهتسمىالطفيلمنقرمزية

سيقانامنتجةالربيعفيالصلباتهذهوتنمو.بهيتغذى

لتصيبالرياحوتنقلهاالأبواغهذهوتنضجوأبواغا

.أخرىنباتات

بالأخذمنعهاأوبالإرجوتاللإصابةمنالحديمكن

وبقطع،نطفةبذوراستخداممعالزراعيةالدورةبنظام

أيضاالإرجوتيسبب.المرضتنقلقدالتيالأعشاب

الإرجوتيبالتسمميعرف،والماشيةالإنسانيصيبمرضا

يأكلونالذينب!تشائغاالمرضهذاوكان)الإرجوتية(.

تظهرماوغالبا.المصابةالجاودارحبوبمنالمصنوعالخبز

المرضاختفىوقد.وتشنجاتغرغريناشكلعلىأعراضه

.الحبوبتنطففيالمتطورةللأساليبنتيجة،اللان

مثل:العقاقيرمنأسلعديدمصدراالإرجوتيعد

تستخدمالتيالإرجوتامينووالإرجوتكسينالأرجنوفين

اللاإرادية،العضلاتفيقويةانقباضاتحدوثعند

هذهوتستخدم.والرحموالمثانةالدمويةالأوعيةكعضلات

ومنعالشقيقةصداعمنللتخفيفخاصبشكلالعقاقير

.الولادةبعدالنزف

النباتالجاوداربم؟طفيل،الإرجوتان!:.الإرجوتية

)الأمراص(.

وهوالرجز.بحرمنقصيدةالعربىالشعرفيالأر!جورة

نوعأنهكما.لخفتهالنفعرفيويقعالسيمفىيسهلشمعر

وتسمىمفردامنهمصراعكليكونالشعرأنواعمن

غيروالأرجوزة.أرجوزةواحدتهاأراجيز،قصائده

منمكونافيهاالبيتيكونالقصيدةلأن،القصيدة

ويسمىقصيد،وإمارجزإماكلهالعربيوالشعر.مصراعين

قالشاعرا،فيسمىالقصيدقائلأماراجزا،الرجزناظم

الشاعر:

قمميداأمتريدأرجزا

مستريضاأجيدكلأ

كماالتاموزنهمعروفالشعربحورمنبحروالرجز

يلى:

مستفعلنمستفعلنمستفعلن

مستفعلنمستفعلنمستفعلن

ومثاله:تاماويأتي

شجاقدوشجواأحزاناماهاج

أنهجاكالأتحميطللمن

يبقىالذيوهومجزوءا،سسميجزءمنهذهبفإذا

هذامنمشهورةأرجوزةولشوقي،تفعيلاتأربععلى

أولها:النوع

بيترأفجدةلى

أبيمنعليأحنى

ومنهمشطورا،سميتفعيلاتثلاثعلىبقيفإذا

فيها:يقوللحافظأرجوزة

الأكمامفيكالوردتحية

الأجسامفيالعحةمنأزهى

نامىإليكملثوقيسوقها

الأقلامهمةعنهتقصر

بعضومنهمنهوكا،سميتفعيلتينعلىالبيتبقىفإذا

إحداها:فييقولالتيالمشهورةنواسأبيأراجيز

أعدلكماإلهنا

ملكمنكلملك
لكلبيتقدلبك

سألكعبدماخاب

سلكحيثلهأنت

هلكياربلولاك

منالنوعبهذاالرجازمنجماعةاختصتوقد

العجاجمنهم،غيرهفيينظموال!اإنهمحتىالشعر

والوصفالمدحينظمونوكانوا.رؤبةوابنهالراجز

رجزا.وخلافه

الرجز.هوالعربيالشعرأولأنعلىمجمعونوالنقاد

يركبهشساعركللأنالشعر،حمارالنقادبعضيسميهوقد

منهااصمتفادالنظمفيالأراجيزوسملاسة.لسهولته

أراجيزالعلماح!منكثيرفنظم،التعليميالشعرفيالناظمون

وأرجوزة،الفقهفيعبدالحميدبنأبانكأرجوزة،مشهورة

فيالألفيةمالكابنوأرجوزة،القراءاتفىالشاطبى

فيها:يقولالتىالنحو

كاستقممفيدلفظكلامنا

الكلم،حرفثموفعلال!م

عموالقولكلمةواحده

يؤمقدكلامبهاوكلمة

(.)العروضالشعران!:.وغيرها

منظوم،شعرينمطفالأرجوزةالغربيالأدبفيأما

كلها،مقاطعثلاثةالنوعهذامنالنحوذجيوللشعر.بعناية

تسمىبحاشيةالمقا!إلثلاثةوتنتهينفسها،القافيةتتبع

ويتكررواحدبسطرينتهىالاخيروالمقطعالأخير،المقطع

تكرارمنالمقا!إلثلاثةذيالعتسعرتأثيريأتي.نفسههو

العبارةفىالوحيدالموضوعوتكرارالسجعكلمات

.المكررة

القرنفيفرنسافىالثلاثةالمقاطعذوالشعرتأصل

شساعركانالمجالهذافيشاعروأكبر،الميلاديعشرالرابع

الشاعرترجموقد،فيلونفرانسواالفرنسيالوسطىالقرون
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فيلونترديدام986عامروزيتيجابريلدانتيالإنجليزي

الأخير()المقطعوالحاشيةللقصيدةالشعريةالمقاطعفي

:المشهورةالترديدبعبارةينتهيالذي

الماضيةالسنةثلوجأينلكن

بالقصيدةيختلطألايجبالثلاثةالمقاطعذوالشعر

ماعادةوالتيالبسيطللشعرنموذجهيالتيالقصصية

شكلأيضاهوالثلاثةالمقاطعذوالشعر.قصةتروي

،شوبانفريدريكالبولنديالمومميقاراستعملوقدموسيقي

القطعليصفعشر،التاسعالقرنفيمرةلأولالاصطلاخ

المسرحي.الغنائيبالنصتلحقالتيالمساعدة

%.،49يشكلخاملوغاز،كيميائيعنصرالأر!جون

الضوءمصابيحأكثروتمتلئ.الأرضيالجويالغلافمن

الأرجونيستخدم.النيتروجينمنوقليلبالأرجونالعادية

منالفلزلحمايةالقوسياللحامفيواقياغازاأيضا

وليموالسيررايلىالباروناكتشفهوقدالهواء.أكسجين

.أم498عامرامزي

وهو.طعمأورائحةأولونلهليسغازالأرجون

العنصرهذا.الأخرىالكيميائيةالموادمعبسرعةلايتفاعل

ورمزه.الخاملالغازانظر:خاملا.غازايصنفالكيميائي

489.93الذريوزنهويبلغ،81الذريوعدده*ول،

حرارةدرجةعندويغليم.9518-2عندتجمدهودرجة

للسنتيمترجرام.،..661كثافتهتبلغ.م7-185.

2"م.0حرارةدرجةعندالمكعب

الجويالغلاففيمستمرةبصفةالأرجونإطلاقشم

ويتم،الأرضقشرةفىالمشعالبوتاسيومانحلالمن

السائل.الهواءصناعةفيثانويكنابخعليهالحصول

المهابهاراتا،هي،هنديةملحميةلقصيدةبطلالأر!جوئا

العمومةوأولادباندفاالإخوةي،حروبعنتحدثناالتي

وقصة.الخمسةباندفاالإخوةثالثهوأرجوناكاورافا.

يظهر.والانتصاراتالمعاركمنمستمرةسلسلةحياته

فهو.المثالىالبطلبوصفهالملحميةالأعمالفيأرجونا

عاشقهوكذلك.وكريم،شريف،وسيم،شجاع

المهابهاراتا،انظر:النساء.لدىالجاذبيةشديد،رومانسي

ملحمة.

مسرحياتفيويظهر.خاصةبشعبيةأرجونايتمتع

فيالرقصاتفىيقدموكذلك.المسرحوفيالظلعراش

بعنوانقديمجاويمؤلففيبطلوأرجونا.وباليجاوه

أرجونا.زواخ

مرافقةجماعة،اليونانيةالأساطيرفيالأردجولوت

رحلةفيمعهأبحرواوقدالمشهور.البطل،لجاسون

وهناككولشيس،إلىأبحرواثملولكسفيبدأتالأرجونوترحلة

منكثيرعبرسافروا،العودةرحلةوخلال.الدهبيبالصوفأمسكوا

المتوسط.الأديضالبحرحوصمناطق

جسديغطيصوفوهو،الذهبيبالصوفللإمساك

أعظممن05نحوذلكفيشماركوقدالطائر.الكب!ق

وأورفيوسوهرقلوبولاكص!كاستور:أمثالاليونانأبطال

وتيلامون.وبيليوس

سفينتهممناسمهااللأرجونوتمجموعةأخذتوقد

الحرفي،أرجوسبانيها،باسمالسفينةوسميتالأرجو.

وقد.الزمانذلكحتىبنيتسفينةأطولوكانتالمشهور.

الأرجو.بناءفيأثينامعبودتهمأسهمت

الأرجونوتمجموعةوجدت،عديدةمغامراتعقب

فيأخطارعدةمننجاتهمبعدوذلك،الذهبيالصوف

فاقبماتكريمهبمتم،مسعاهملنجاحونظرا.العودةرحلة

يدعيأنفخرمصدركانالقديمةالأزمنهوفي.تكريمكل

عنللبحثجاسونمعأبحر،أسلافهأحدبأنمافرد

الذهبي.الصوف

الذهبي.الصوف:أيضاانظر

أوجستفيلهلمفريدريتشارجيلاندر،

لعلموأستاذ،-ألمانيفنلنديفلكيأم(.875-)9917

خرائط،وتصميمفهرسةبدأهناكبألمانيا.،ببونالفلك

الشماليالنصفبسماءالنجوممن003و...منلأكثر

تاريخفىوبالبحث.التامبعالمقدارحتىالأرضيةالكرةمن

النجومدراسةبتاسيسقام،النجومبريقفيالتغيرات

)الانميميلفيولد.النجميالفلكعلممنفرعاالمتغيرة

لتوانيا.فيكليبيدا(

الرئيسى.البحرتعنيالأصليونانيةكلمةالأر!خييل

حالياأمثلتهومنالجزر،منمجموعةالانالارخبيلويعنى

ولوفوتين.الملايوأرخبيلا

المحيطجزرماليزيابمإندونيسيابم،الجزيرةأيضا:انظر

الفلبين.،الهادئ

كولشيس*نمع!صث!-!ممرأباهـ!!ح!

نصوحد!هحس!

أ!حرو!الذهبي

ج!.ح!ءآسلا

ئار.!ة..س!ل!ي!-7

آلمحرروآص-إلمنولرر
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غربيجنوبفيجزرمجموعةلسماركأر!خبيل

الجديدةغينياشرقىشمالإلىالجزرتمتد.الهادئالمحيط

غينيابابواانظر:.الجديدةغينيابابوادولةمنجزءوهي

.الجديدة

،جزيرة003منأكثرمنبسماركأرخبيلشألف

نحوباليابسةالمتصلالقسممعمساحتهامجموع

برلتننيوجزيرةهمافيهجزيرتينأكبر2.كم48و064

بمساحةأيرلاند،ونيو2كم005.36بمعساحة

مانوسالأخرىئيسيةأاالجزروتشمل،2كم)0568

أدمير،جزرأكبرمانوسجزيرةوتكون.الجديدةوهانوفر

فيالأخرىالجزرومعظم.الأرخبيلمنجزح!هىالتي

مساحة.أصغربسماركأرخبيل

بسلاسل،ومانوسأيرلاندونيوبريتننيوجزروتتميز

بريتننيوجزيرةوتتصف.كثيفةوغاباتوعرةجبال

وتكون،منبسطةالصغيرةالجزرمنوالعديد.بالبركانية

حلقيةمرجانيةبحرية)حيودامرجانيةجزرابعضها

الامشواءخطقربالواقعبعسماركأرخبيليتمتع(.الشكل

درجةومعدلالبحرسطحبمستوىويقع،رطبحاربمناح

مئوية.53وا42بينمافيهالقصوىالحرارة

حوالىبسماركأرخبيلسكانيببكدد

جزيرةعلىالسكانمن07%يعيش.نسمة)00.343

يشكلأيرلاند.نيوجزيرةعلىمنهم2%و.برلق،نيو

بشرةذوووهم،الأرخبيلسكانمعظمالميلانيزيون

عدةأيضاالسكانيشمل.صوفيأسودوشعرسمراء

فىالسكانمعظميعيش.والأوروبيينالصينيينمنمئات

نيوفي-رابولتعتبرالبحر.منقريبةصغيرةريفيةقرى

حواليوفيها،الحضريةالتجمعاتكبرى-بريق

اللغاتمنالعديدالميلانيزيونيتكلم.نسمة.00015

مختلفةلغويةجماعاتمنبأعضاءوللاتصال.المحلية

خليطلغةوهيواسعنحوعلىمفهومةلغةيستعملون

الهجين.الإنجليزيةتدعى

الأسماكصيدبسماركأرخبيلسكانمعظميمارس

وينتجون،لمعيشتهموالخنازيرالدواجنوتربيةوالزراعة

والياموالقلقاس،الحلوةوالبطاطا،الهنديكالجوزمحاصيل

لاستهلاكهم(المذاقحلوبعضهيكونالبطاطامن)نوع

وزيت،المجففالهندجوزلبالجزرسكانوينتج.اليومي

والخشبوالقهوةوالكاكاو،،النخيلوزيتالهند،جوز

للتصدير.

أولسافيدرادوالفاروالأسبانيالمكتشفأصبحوقد

.ام528سنةبسماركأرخبيلمنأجزاءيشاهدأوروبى

باسمالجزروسمواأم،884سنةفيبالجزرالألمانوطالب

الحربيةالسفناستولت.بسماركفودأوتوالألمانيالمستشار

العالميةالحربخلال،ام419فىالجزرعلىالأسترالية

إلىام429سنةمنالجزرأليابانيةالقواتاحتلت.الأولى

استعادت.الثانيةالعالميةالحربخلالأم،459سنة

فيالجزرأصبحت.الحرببعدالجزرعلىالسيطرةأستراليا

غينيابابواحدلمجاالمستقلةالدولةمنجزءاأم،759سنة

.الجديدة

الهنديالأرخبيلكذدكويسىالملالوأرخبيل

الهادئالمحيطمنجزءفىوهوماليزيا،أرخبيلأوالشرقي

خطويمر.العالمفىالجزرمنمجموعةأكبرعلىيحتوي

جنوببينالأرخبيلويقع.المجموعةوسطعبرالامشواء

في)بماوإندونيسياالفلبينويضموأستراليا،آمسياشرقى

،الجديدةوغينيا(،الصغرىوسوندامولكاسجزرذلك

الأرخبيلوتبلمساحةأصغر.أخرىومجموعات

المحيطجزرإندونيسيا،انظر:.للموقعكم2)886)012

.الهادئ

فيهاوتنجح.وناعمةخصبةتربةالجزربهذهتوجد

وقصب،والذرةوالأرز،،والجوافةوالمانجو،،البرتقالزراعة

وأشجاروالساغو،،الهندوجوزو،كاوالكا،والبنالسكر،

شبيهة)مادةالجاتابرشا:الصادراتوتشمل.وأليامالخبز،

وتوجد.الأخرىالغاباتومنتجاتوالكافور،(،بالمطاط

الذهب،منمخزوناتالملايويةالجزرمنبالعديد

لنفط،وا،والكبريت،يدوالحد،والكروموالمنجنيز،

.تلفوسفاوا،يرلقصدوا

العلماءمنوغيرهمالطيعىالتاريخعلماءاكتشف

وأشهرالجزر.هذهفيالثمينةالعلميةالموادمنكثيرا

جاوه.لإنسانالعظميةالأحافيركانتاكتشافاتهم

يقربماقبلعاشالإنسانهذاأنالعلماءبعضويعتقد

جاوه.إنسا!انظر:.سنةالمليونونصفمليونمن

مليون221يقاربماالملايوأرخبيلجزرفوقويعيش

المجموعاتإلىينتمونالسكانهؤلاءومعظم.نسمة

البابوانية.أوالماليزيةالعرقية

الشرقية.الهندجزر:أيضاانظر

ثورعلىيطلقاسمأيضا،أوروسويدعى،الار!حص

كان.المستأنسةالماشيةلمملالةمنينحدرمنقرضبري

قبلإفريقياوشماليوآسياأوروباعبرمنتشراالأرخص

الماشيةتدجينفيشرعوقد.مضىعامآلافعشرة

حدثوربمامضى،عام00825حواليمنذواستئناسها

الأوسط.الشرقأوأ!ند،اأوأوروبا،شمماليفيذلك

رخص،19مننوعينمنللوجودظهرتقدأنهاويعتقد
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أعدادتناقصت.سنامبدونوالاخربسنامأحدهما

لصيدها.الإنسانممارسةجراءمنالأرخص

رياضياتعالم.م(.ق212-)287؟أر!حميدس

الأساسية.العلميةالاكتشافاتببعضقامومخترعإغريقي

لأنهالتجرل!يالعلمأبىلقبالمؤرخينبعضعليهيطلق

الزمنفىمعروفاأرخميدسكان.بتجاربأفكارهاختبر

إلىينظركانلكنه.العديدةباختراعاته،فيهعالقالذي

الرياضياتيعتبركانبينما.التسليةمنكنوعالاختراع

الحقيقي.عمله

الروافعقوانينأرخميدساكتشف.اكتشالمحاته

الآلاتصنعإلىقادتالاكتشافاتهذه.والبكرات

مرةافتخرلقد.بسهولةالثقيلةالأحمالتحريكعلىالقادرة

".كانالأرضلكوسأحركعليهأقفمكانا"أعطيقائلا:

أشياءتحريكعلىالناستساعدالتيالطريقةإلىبهذايشير

الرافعة،بمالبكرةانظر:.حجمهمأضعافيساويحجمها

.الذراع

معظموأنجز.بصقليةسيراقوسة،فيأرخميدسعالق

هيروافإن،للأسطورةووفقاهيروا.سيراقوسةلملكأعماله

خالصمنالجديدتاجهلهيصنعلمصائغاأنشك

فطلب.التكلفةقليلةبعفالفضةخلطإنهبل،الذهب

الصائغكانإذاعمالهيكشفأنأرخميدسمنالملك

لا.أمغشاشا

حجمبينمقارنةبعقدالمعضلةحلأرخميدسقرر

وحجمالتاجالأشمياء(منشيءيشغلهالذيالفضاء)حيز

مستدلآ،التاجوزننفستزنالخالصالذهبمنقطعة

استدل.كماالوزننفسلهمميكونالذهبتاجأنعلى

لكون،الفضةأوقيةعنوزنهاسيقلالذهبأوقيةأنعلى

سيكونالذهبفتاج،ثمومن.الفضةمنأثقلالذهب

منمصنوعلكنه،الوزننصفلهتاجمنأقلحجمه

والفضة.الذهب

منإذ.التاجحجميقيسأنالتاليةالمعضلةكانت

لكن.منتظمشكلذاتذهبقطعةحجمحسابالسهل

بقياسه.لاتسمحدرجةإلىمنتظمغيركانالتاجشكل

حينأنهلاحظفقد.يستحموهوالإجابةأرخميدسوجد

علىمتدفقاالماءبعضفاضماءالممتلئالحوضفيدخل

إناءفيحبصرأنهلوالمتدفقالماءأنعلىفاستدل.الجوانب

هو.جسمهلحجممساوئاسيكونفإنه،حجمهوقيس

لقياسطريقةعلىأرخميدسدلالاكتشافهذا

دونالشارعإلىركضأنهلدرجةانفعلوقد.التاجحجم

بذلكوقصدلم"لموجدتها!يصيحوجعلملابسهيرتديأن

فىالتاجأرخميدسوضع.التاجلغزعنالإجابةوجدأنه

الخالص.للذهبالمساويالوزنمنأكثرماءفأزاحالماء،

غشاشا.الصائغكانلقد

لعلمالأساسيةالقوانينأيضاارخميدساكتشف

)الهيدروستاتيكا(الراكدةالسوائلوعلم.الراكدةالسوائل

القوانين،هذهأحدويفسر.السوائليتناولالفيزياءمنفرع

!طالطفووقابليةالطفو.قابلية،أرخميدسقانونويسمى

يقرر.سائلفىيوضععندماالشىءلهيتعرضللوزنفقدان

أنهيبدوسائلفييوضعالذيالشىءأنأرخميدسقانون

من.يزيحهالذيالسائللوزنمساوياوزنهمنقدرايفقد

الطافيالشيءأنأيضااستنتج،الأساسيةالفكرةهذهنفس

نفسه.هولحجمهمساويةالسائلمنكميةيزيح

والفيزياءالرياضياتفىباكتشافاتأرخميدسقام

محيطلنسبةدقةالأكثرالقيمةتحددطريقةوجدلقدأيضا.

محيطنسبةأي،بايقيمةأنبينفقدقطرها.إلىالدائرة

الاكتشافهذا37.أو73بينتقعقطرها،إلىالدائرة

تتحلقالتيالمعضلاتمنكثيرحلالممكنمنجعل

.الأسطواناتوحجمالدوائربمساحة

قابليةأكثركانترقيمنظامأرخميدسواكتشف

النظامانعليهكانعماالضخمةالأعدادمعللتعامل

المناهجيستخدمشخصأولكانفقد.والرومانياليونانى

وهو،والتكاملالتفاضلحسابفيالانتستخدمالتي

.للرياضياتأرفعشكل

اختراعفيأرخميدسإلىالفضليعود.اختراعاته

الماءلرفعتستخدممازالتأداةوهو،أرخميدسشادوف

القائدجيت!طردتالتيالالاتأيضاواخترع.للري

هذهإحدى.سيراقوسةأسوارعنمارسيلوسالروماني

علىالحجارةيقذفسلاحوهومنجنيقا،كانتالالات

صممأرخميدسأنالقدماءالكتاببعضوأوردالأعداء.

سفنفيالنارلإشعالالشمسأشعةيركزللمرايا،نظاما

الأعداء.

وقتهاكانتالتى،سيراقوسةفيأرخميدسولد.حياته

بالإسكندرية،مدرسةإلىذهبوربما.يونانيةمستعمرة

بقيةوأمضى.اليونانيللعلممركزاوقتهاكانتالتىبمصر،

وقتلواسيراقوسةالروماناحتل.صقليةفيحياته

الرومانىالقائدوكان..مق212فىأرخميدس

عندماأرخميدسإيذاءبعدمجنودهأمرقدمارسيلوس،

،الرواياتلإحدىوفقا،ولكن.!ميراقوسةعلىاستولوا

أرخميدسكانوبينما.إليهيتعرفأنفيالجنودأحدفشل

الجنودأحدضربه،الرملعلىهند!ميةأشكالأيرسم

بالسيف.

المجسم،أرخميدسشادوفأيضا:انظر

علم.،السوائلبموالتكاملالتفاضلحسابالأرخميدي،
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التسعةاشئيسيينالإدارلمحننالمسؤولينأهملقبالار!خون

أرخونكلكان،..مق683عامبعد.القديمةأثينافي

كانالأمر،أولوفي.واحدةلسنةالمنصبيحتل

ينتخبونوكانواالأثرياء،الأرستقراطيينمنالأرخونات

انتخابا.للمنصب

الأرخوناتاختياريتمكان.،.مق487عامبعد

والبولمارلقالملكهمالاخرونالمسؤولونوكان.بالقرعة

ثيزموثيتاوستة(القديمةأثينافىالإدارةوظائف)إحدى

أحياناكانواالموظفونهؤلاءأيضا(.الإدارةفي)وظائف

أيضا.بالارخوناتيسمون

.الأريوباغوس:أيضانظرا

هـ746-)677عبداللهبنعلىالأردبيلي،

الأردبيلىالحسنبنعبداللهبنعلىأم(.9271-346

بتاجيلقب.رياضىنحويأصولىشافعىفقيه.التبريزي

أخذ.بأذربيجانشهيرةمدينة،أردبيلإلىينسب،الدين

القطبعنوالأصول،الإستراباذيالدينركنعنالنحو

السراجعنوالفقه،ال!وسىالنظامعنوالبيان،الشيرازي

وإلىبغداد،إلىالعلمطلبفيرحل.الأردبيلىحمزة

رحلةفيوأستفادمصر،وإلى،للحجتوجهعندماالحجاز،

منكبيرعددبهانتفع.لقيهمالذينالشيوخمنهذهالعلم

الفقهوأصولالتفسيرفىمؤلفاتوله.العلمطلبة

كتابمختصرإلينا:وصلتالتىمؤلفاتهومن.والحساب

.بالقاهرةتوفي.الحاويعلىوحوالتنيبمالصلاحابن

هـ،974-؟)محمدبنفرحالأردبيلي،

بنمحمدبنفرحمحمدأبوالديننورام(.348-؟

أصوليلغسافعيفقيه.الدمشقيالتبريزيالأردبيلىأحمد

وتفقه،أذربيجانمدنمنوهيبأردبيلونشأولدومفسر،

طلبادمشقإلىقدمثم.الجاربرديالفخرعنوأخذبتبريز،

درس.الأصفهانيالدينالشئشمسولازمللعلم

طلبةمنكبيراعددابهاللهونفعوغيرهاالناصريةبالمدرسة

وشرح،للبيضاويالفقهأصولفىالمنهاجشرحله.العلم

وهولبيوعاكتابإلىفيهوصلللنوويالفقهفىالمنهاج

بدمشق.توفي.مجلداتستةفى

آردز،جزيرةشبهفىتتمركز،محلىحكممنطقةاردر

للتسويق،الحدائقزراعةبهاوتزدهرأيرلندا.بشمالي

عدد.المعتدللمناخهانتيجةالألبانمنتجاتومزارع

رئيسيبشكلالصناعاتوتقع.نسمة600.64سكانها

القواربوبناءالنسيجصناعةوأهمهانيوتاونارزفي

كومبرفىوتوجد.الطائراتغيارقطعوإنتاجوالطاعة

قربللسجادمصنعيوجدكما،صغيرةمفروشاتصناعة

الساحلية.المنتجعاتمنوبورتافريهيوتعتبر،دوناغادي

الأرضفييعيشإفريقيثدىحيوا!الأردلمحارك

الهولنديونالمستوطنوناطلق.الأبيضوالنملالنملويأكل

الأردفاركعلىالميلاديعشرالسابعالقرنخلالبإفريقيا

خرطوموللأردفارك.الأرضخنزيريعنىالذيالاسمهذا

حجملمجراوح.حالبأيبالخنزيرشبيهاليسلكنه،طويل

إلىخرطومهمؤخرةمنطوللآأم8،و2.1بينالأردفارك

منرقيقةلبذلةويمكنكجمبم64نحوويزن.ذيلهطرف

الضخمتانأذناهوتشبه.السميكجلدهتغطيأنالصوف

مخالبأربعةالأماميتينالقصيرتينوشجليهالحمار،أذنى

ينبش.مخالبخمسةفلهماالخلفيتانالطويلتانرجلاهأما

يقبضثم،بمخالبهالأبيضوالن!لأضملابيوتالأردفارك

طولهيصلقدوالذي،اللزجأطويلابلسانهالحشرأتعلى

سم.45إلى

مخبئه،لحفركذلكمخالبهالحيوانهذايستعمل

حيث،السرعةفيتجاريهأنالحيواناتمنلقليلويمكن

باطنفيمخبألنفسهيحفرأنمعدوداتدقائقفييمكنه

أعدائه.أعينعنويختفيالأرض

بعدفقططعامهعنبحثاويخرجنهارا،الأردفاركينام

غالبفيوحدهالصيديمارسأنهكما،الظلاميخيمأن

الأمر.

وتأوي.لأكلهالأردفاركوالآسودأضاسامايصيدأصباكا

الضخمة()الثعابينأالماصلةوأالإفريقيةالوحشيةالخنازير

شمرساليعروالأردفارك.الأردفاركمخابئإلىأحيانا

ويستعمل،عليهيعتدىحينقفاهعلىينقلبلكنه،بطعه

نفسه.لحمايةمخالبه

يلتقطتمبمحالبه،الأليضوالمولالنملليوتيمبشالأردفارك

اللرح.الطويلدلسالهالحشرات



974ندلأرا

الهاشميةردنية19المملكةعاصمةعمانللدينةعاممن!

الهاشميةالاردنيةالمملكة

الأردنلنهرالشرقيةالضفةتم!يعربيةمملكةالارذ!

،والعراقسوريا،:التاليةالعربيةالأقطارتحدها.اسياغربي

عمانوعاصمتها.وفلسطين،السعوديةالعربيةوالمملكة

بهذاالأردنوسمي.عمانانظر:فيها.مدينةأكبرهيالتي

.الأردننوإلىنسبةالاسم

معالغربيةالضفةتوحيدتم،ام059عامأبريلفي

الضفةاحت!الصهيونيالكيانأنغير،الشرقيةالضفة

خاضعةولاتزال،أم679يونيوحربفيالغربية

القمةمؤتمرأعطىوقدالحاضر.الوقتحتىللاحتلال

لمنظمةالحقام749عامالرباطفيعقدالذيالعربية

الضفةعنالسياسيةالمسؤوليةفىالفلسطنيةالتحرير

منهينسحبأنيمكنفلسطينمنجزءأيوعن،الغربية

بأنمنهاعترافاوذلك،المستقبلفيالصهيونىالكيان

انظر:.فلسطينلشعبوالوحيدالشرعيالممثلهيالمنظمة

يؤدياستمرالأردنولكن.الفلسطينيةالتحريرمنظمة

لها.المالىالدعموتقديمالغربيةالضفةإدارةفيمهمةأدوارا

الغربيةبالضفةارتباطهفكالأردنقررأم889يوليووفي

العالمأماممسؤولةتكونأنفيالتحريرلمنظمةالمجالليتيح

الغربية.الضفةشؤونعن

في)38مرتفعةنموبمعدلاتالأردنسكانعدديتزايد

سكانمن%29بحوالىالمسلميننسبةوتقدر(.الألف

يمكنإذ،الأردنفيالطبيعيةالتضاريسوتتنوع.المملكة

وتحصفوالأغوار.والسهولوالهضابالجبالبينالتمييز

تهطلالتيالأمطاركميةولكن،لطفدافئبأنهالمناخ

طبيعيةمواردعلىالأردنويشتمل.محدودةالأردنعلى

البلادأنغير،والبوتاسالفوسفاتيستخرجإذ،محدودة

التجاريةالخدماتقطاعويستأثر.النفطإلىتفتقر

العاملين.مننسبةبأعلىوالحكومية

للعيانماثلةالتاريخيةالحضاراتمخلفاتتزاللا

البتراءاثارعلىتشتملإذ.الأردنفيالحاضرالوقتحتى

قبلالخامسالقرنإلىتاريخهايعودالتيالأنباطعاصمة

اليونانيةالمدنآثارعلىتشتملكماالبتراء.انظر:الميلاد.

وآثار(،الحالية)عمانوفيلادلفياجرشاثارمثلوالرومانية

القرنفىالبيزنطيالحكمأثناءشيدتالتيالكنائسبعض

شيدهاالتىالكركقلعةالأردنوفي.الميلاديالسادس

عاما.085منذالصليبيون

الحكمنظام

عربيةدولةالهاشميةالأردنيةالمملكة.الحكومةنوع

وتعد.وراثيملكيفيهاالحكمنظام،دستوريةإسلامية

الأردنية،للدولةالعلياوالإداريةالتنفيذيةالهيئةالحكومة

مجلسخلالمنوالإداريالحكوميالعملتنفيذويتم

الدولةشؤونجميعإدارةعنالمسؤوليةيتولىالذيالوزراء

والحارجية.الداخلية



موجزةحقائق

.دعما:عممةلعاا

العرية.اللعة:للدولةالرل!مةاللغة

الهاشمية،الأردليةالمملكة:للدولةالرسميالاسم

.!كم88لم649:المساحة

أحمر،أحضر،،أليصأسود،:ألوادأرلعةالتقسيمات:الدولةعلم

لساعية.نجمةولداحله

التالي:التمعريتمنالعلمألواناتحذتالثعار:

مواصيماحمرمواقع!اسودمرأبداحصرصسائعاسض

الأسلهاوالمرادالموأقعسودعلىالعلمسالأسوداللوديدلحيث

الكرمبهاويرادأ!ائعاسصعلىالأليصواللود،الحر!لى

اللودأما،والمرابعالأراصىحصرةعلىالأحضرواللودوالعطاء،

ويرادالمواصىحصلحىويدلالأصلاعامتساويفهومتلتالأحص

إلىلترمزالساعيةالمجمةاماالأعداء،الدمالملطخةالسيوف!ا

الكريم.القرآد!ى(الفاتحة)سورةالمانيالمسع

والمطاط!والقمحوالمطيحالطماطم.لزراعيةا:الرئشةاللنتجات

اي!اثيةوالموا!والأسمدةالإلصت:الصناعيةوالشعير.رالريقور

والممطالفوسمات:العدينوالفولاد.والحديد

أم(.)799أمريكىدولار41.1ويعادلالأردليالدلمجار:العملة

السكاني:الإحصاء

(م991)6الكئافة.سممة000333204م(991)6السكانعدد

.2اكملسمة7.84

الريعصسكان،%.678الحصرسكارأم(:499)السكانيالتوزيع

4.12/..

(0102)42!2000.04(100)السكانعددتوقعات

سمة.000.106.6

يسة.23:السكانيةالمفاعفةكرة

س%1-عبن!لأ!!أرميثيا!

-حانمافيصص!عهـكاأ

؟ء!صحمهالى"ا-،حلا!

لأ،-3---صءا!هيؤ!
لأاءكأض--وص-ص-ء-

!بم--.-اء-خ-،-ص----!؟----

لما(1/1ءيل!؟؟تركيا

الملماح!!:،ءا!ضفيحله!

ونبهغ،لا--+-صلا-01كنأ-.ن.بمعرلفدههجميئ

ح،"ير"-!الأليلأ!ا

لمالعرصةاث!عية

لأد!!همصثهة

ال!سرط!----!"دأ-------لأ6-س3ا!؟

ع6ء!17

لأ".،كسسسحس-?ء-كا-ء-أصشسص

العريكةوالمملكةو!لسطينالعراقيحده،إسلامىعركطبلدالأردن

وسوريا.السعودية

.%اأرس%،اشركس89%،عر!م(.1)599العرقيالتركيب

.%8وآحرورنصارى،%29مسلمون(:أم99)5.الدين

الزرقاء!سمة،0963749عمالىأم(.)599:الرئيسيةاللدن

031.131الرصيفة،!سمة8،2لا102إرسد،نسمة4252434

لسمة.2841901المؤقدسة،.140187السلط،لسمة

مهمةإحمائيات

في)المتوسط%3.43أم(ة)499شحصألا...لكلالمواليدمعدل

25(.العالم

في)المتوسط3م(:)4991شخص0001لكلالويخاتمعدل

3.9(.العالم

331.أم(:)499شحص000.1لكلالطييةالزيادةمعدل

1(.7.5العالمدى)المتوسط

ام(:599منحبةامرأةلكلال!!ا!)متوسطالخموبةمعدلإجمالي

.%8.8ام(99)4شحص00001لكلالزواج"معدل

.%أ5،أم(:)149شحص000.1لكلالطلاقمعدل

منة.8.73الإلات،سنة07الدكررأم(.99)4الأعمارضوسط

!تونرة.غير:لسمة0000001لكلللوفاةالرئشةالأسباب

والحدريالمكافعلىتشتملالرئيسيةالأمراضأأرغير

والتيفوثيد.والجربالألمانيةوالحصبةالكبدوالتها!الكاد!

الوطنيالاكصاد

أردفطديار007.672.1).00؟الإيرادات:م(191)5الميزانية

جمركيةرسوم%،761.مبيعاتصرافسها%47)الضراث

الصراثغيرمىإيرادات%،39.وأرلاح!!!صراث%،1!3ا

والهاتفوالرقالريد،%9.21ورسومتراحيصسها1.93%

%(.4.01الحارجيةالمح./،9.9

ممها%7.96)حاريةأردلىيارد000/008.857،1المصرولات

%(.303.تممية%،822.الدفاع/،9.62العامةللإدارة

دولار0000748.6"...(:4991تارر،)خارحيالعامالدين

أ!ريكى.

وميدوالغاباتالزراعةدلك(:عيريدكرمال!المتري)لالط!الإتاج

واليوسميالرتقال،044لم...الطماطمام(،)599الالمماك

الشعير14،675الليمود75،.000القمح،005،411

،0654والكرل!القرسيط،000،05الباذبحاد،00005

لمورا،000،03لحبا،000،53لخيارا،000،54لريتورا

،ضأن000،001.2(الحيةالحيوانات)عددالمواش000.520

مليون78حمل،000.81،دقرة)00.43ماعر0002555

.26أسماك3،أم2).00أعمدةحمتب؟دحاحة

،839،4لم409الفوسماتحامام(:9)59المحاجروأعمالايعدين

.1)400،078لوتامى

الكيميائيةالموادام(:399عامالأردليةالدلاليربالال!القيمة)التصنيع

صينىبورسلإنحزفمعدلية،عيرمشجات؟أ48لأأ00

الحزمنتجاتسهاتشكل434.51عذائيةمشحات45401،1

مسوجات792.4،3مكررنمط3؟454،4مرطات،030071

645،23الآلاتعداماممسةمعدليةممتحات23؟852

ونشرطباعة4440،2ولولادحديد5980،2الأثاتمنتحات

ومشجاتهورق!ا6لم.2أللا!شيكيةمحتحات9030،2

آلات.8؟567كهربائيةعيرالات،484201ملاس؟293041

-754،5ئيةباكص

كهرباء()استهلاكطاقةإلتاج.2م5لاأ009،44(:أم5199الناء

000.000.761.4أم(399عامواطاساعة)كيلو

،%.8،العا،تأم(ة)499الأراصى4(،000.761لأ..).

،%6.4دائماتزرعوالتيالرراعيةالأراضى.8/،9والمراعىالمروح

.%7.58أخرى



العاملةوالأيديالإجمالىالوطنىالناءمبنية

ام399ام599

لمجموعبرالأيديلمجمو%القمة

العاملةالايديالعاملةالقيمة!المليود

6،9127،5599،454،6الرراعة

4،6315.3ينالتعد

01!2256.316/196!7المساعة

06017لاأ1633181651الإلاءات

.6،7".3.394.251العامةالمرا!ق

73،57617ء3067.51واتصالات!ل

.5014.75921115!4.204التحارة

4.0715.18029،429.2المالية

.073916084436ردداععامةإدارة

/1.9614.4حدمات

-1،!7*2.4-عيرها

9850،001لا3.488.30،001003المحموع

سكيةحدماترسوم

دولار000.582).00السياحةمنتحققماأم(:99)4الشاحة

دولار.493).00لا...الخارجفىالمواطينمصروفات،أمريكى

معدل00.9.85الحملةأم(:9)39السكانيالاقتصاديالنثاط

عمرفىهملم!الإسهام)معدلات2%2.2السكادلكلالنشاط

9.7%(.ام()599المطالة%،ا4الإدات%،6.43فأكثرسة51

؟1.6ام(:9)59العائلةحجممتوسطومصروفاتها:العائلةدخل

دولارا5لم72)5أردنيةدنانير010.4أم(9)59العائلةدحل

،%15!4والروأتبالأحور:م(5991)الدحلمصادرأمريكيا(

محولةمد!وعات8.23./،الحاصةالأملاكودحلالإيجار

الحامأم()299المصرو!ات%،ا11.حرةمه!ا%،7.3

،%2.11المقل،%96.2والكهرباءالإسكاد%6.04والمرطبات

.%2.2الصحيةالرعاية.3%5التعليم.8%2والأحذيةالملابس

دولار5لأ0002000.948أم(:99)4الإجماليالوطنياتبخ

الفرد(.نصي!أ!ريكيدولار0.931)أمريكي

الخارجيةالتجارة

!5991!4991!2991!2991!1991!0991

1..11،15162ا!2119./!-41.12-150لأهأ--2.821أرد!ديارملول

لأ،22.أألأا431335%أ4لأأ.بر2211لأآ%الإحمالىس%

)آلاتنيأرددينار000،0037095،2ةم(991)5اتالوارد

وقود%،أ.26حيةوحيوالاتغذائيةموأد2%بم5.4لقلومعدات

أشياء،%7.5ودولاذحديد،%3.21كيميائيةمواد،%31معدني

%(.7.5محتلفةمصنعة

المتحدةالولا!ات%،2.21العراق:الرئسيةالوارداتممادر

المتحدةالمملكة،%4.5إيطاليا%،.48ألماليا،%39.الأمريكية

5.3%.اليابالى%،6.4فرنسا%،8.4

محلية)سلعأرديديار000.001،142.1ام(؟9)59الصادرات

البوتاس،%3.42ومنتجاتهاالكيميائيةالموادع!تشتمل9.08%

والجوزوالحصرواتالفواكه،بر.58الموسفاتسماد%،8.9

%(.1.91تصديرإعادة،7.3%نقلومعداتآلات%،ء،ه

الربيةالمملكة%،4.11الهد%،91العراقالرئيشة:التصديرجهات

،%.93سوريا،%3.4المتحدةالعرسةالإمارات،/7السعودية

.%4،2لبان،%7.2إندونيسيا

والانصالاتالنقل

عمانمدينةوسطالآتارأحدالرومانياللدرج

شحن،كم677الخطوططولام(:99)4الحديديةالسكك:النقل

.000.000.676عالمتريبالطهن!صاعة

%(.001)مرصولةكم28566الإجمالىالطولام(:99)4الطرق

شاحات؟671لم882ركابسياراتم(:4991)المركبات

،ه!أكتعطن01)10()299تجاريةسعى82.)615وحافلات

(أم99)4الحويالسقل5753.110لالطهىالتابتالوزدإحمالي

المتريلالطهنبضاعةشحن،000.0005923.4/عراكب

.2مجدولةبرحلاتمطارات2؟56لم000.622

التوزيع،4أيإحماليالعدد:م(2991)اليوميةالصح!:الانصالات

الراديو580شحص0001لكلالتوريع،052).00الإحمالي

4.4لكلواحد)حهاراستقبالحهار000،089م(:991)6

)جهاراستقمالجهاز052).0،(:م6991)التلفاز.شحص(

م(:4991الرشسية)الخطوطالهواف.شخص(3.71لكلواحد

شخص(.721.لكلواحد)حط731)033

والصحةالتعليم

فأكتر25عوسللسكادالمئويةالنسبةام(:)599التعليمياللستوى

5.34%،ألاشدائىالتعليم31%،.18نظامياتعليمايتلقوالمالدين

محو.%4،11العالي،%4.8والفنىالثاسيبعد،%9.31نويان

الديندأكثر51عمرمنللسكانالمئويةالسهبةأم(:)599الأمية

عيرالإنات%،4.19الأمبنعيرالذكور85%،8.أميتهممحيت

.%7.97الأميات

اسرة،شحصا(398لكل)طبي!831،6الأطباء:(م4991)الصحة

وفياتمعدلشحصا(.651لكل)سرير10678المستشميات

34.مولود0001لكلالأطفال

(أم499أ-)399التعليم

الطبة%طالبمعلممدرسةالمرحلة

4871036015.12ر2581لم824سة(أ!غلى6)يسالا!دائيما

.1470517.773039113سة(17ءلى15)صلويةان

45553.2250703.811محلميروتدربصهستعلي!

851،02"5508224439عايةدراسة

الواحدالشحصسناولهاالتيالحراريةالسراتأم(؟-869أ99)4الطعام

،%ا2حيوانيةمشحات88%،خصراوات)مشحات.2203يوميا

والزراعة.الأعذيةمنظمةبهأوصتالديالأدىالحدمن321%

(أم9)69العاملةالممملحةالقواتعددإحمالى:اللسلحةالقوات

.8./.1الحويةالقوات%،.7،البحرية19%،2.)الحيمق8265!0

الإحماليالوطنيالناتجصالعسكريةللمفقاتالمثويةالسبة

المتمحصنصيب)3%(العالم!ي)المتوسط.5%7(9910)4

أمريكية.دولارات801:الممقاتمنالواحد
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الوزراءرئيعم!منالأردنفيالوزراءمجلعم!!ألف

والمصلحةالحاجةحعسبالوزراءمنعددومنرئيسا،

كما،الحكومةأعمالعلىالوزراءرئيسويشرف.العامة

ديوانالوزراءبرئيسويرتبطالوزراء،مجلصيرأس

،القضاةقاضيودائرة،العامةالخابراتودائرة،الموظفين

الإدارية.المراقبةوديوان،المحاسبةوديوان،التشريعوديوان

السلطهةرأسوهو،الدولةرأسهوالملك.الدولةرأس

علىبناءوالوزراءالوزراء،رئيسريعينأرزيافهو،التنفيذية

وتصدر،ويقيلهماستقالاتهماويقبلالوزراء،رئيسترشيح

يصدقها.أنبعدباسمهالقوان!ت

،المعاهداتويبرمالصلحويعقدالحربيعلنالذيوهو

ويقبلالأعيانمجلعروأعضاءرئيسيعينكما

،النوأبمجلسانتخاباتبإجراءويأمر.استقالاتهم

ويفتتحهللانعقاد،الأمةمجلسبدعوةالأوامرويصدر

فيالحقوللملك.يحلهأنوله،دوراتهويفضويؤجله

ينشئأنوله،العقوباتوتخفيف،الخاصالعفوإصدار

وألقابوالأوسمةوالعسكريةالمدنيةالرتبويستردويمنح

.ال!خرىالشرف

منقرارعلىدناءالطوارئأ!ةحايعلنأنوللملك

جميعفيالعرفيةالأحكامفرضوكذلكالوزراء،مجلعر

المبعوثينويستقبلمنها،جزءفيأوالمملكةأجزاء

الأعلىالقائدوهو،باسمهوتصكالنقودوتطبع،الأجانب

والجوية.والبحريةالبريةالمسلحةللقوات

بسببام749عامالأمةمجلسالملكحلوقد

للعملعادالمجلسأنغيرالبلاد،بهامرتالتىالظروف

ثانية.مرةبحلهالملكقابمأم889عاموفي.أم849عام

نيابيةانتخاباتالاردنفىجرتأم989نوفمبروفي

قامكما،الدورةتلكبافتتاحالم!كوقام،جديدةلدورة

.الأعيانلمجلسجددأعضاءبتعيين

السلطةالأمةمجلحريتولى.التشريعيةالسلطة

الأعيانمجلسيمنويتألف،الأردنفيالتشريعية

البالغالأعيانمجل!م!أعضاءبتعي!تالملكويقوم.والنواب

النوابمجلسأما.سنواتأربعلمدةعضوا04عددهم

بطريقةحراانتحاباينتخبوننائبا08منيتالففإنه

دورةليلايتهما،منمشةكلفىالمجلسانويعقد.التصويت

الدوراتمنوعدداأشهر،أربعةمدتهاواحدةعادية

ملكي.بأمرإليهايدعوانالاستثنائية

المملكةفىالقضائيةالسلطةيتولى.القضائيةالسلطة

والحصاناتبالضماناتمحاطمتطورقضائىجهاز

علىوالحرصوالنزاهةوالحيادالعدالةلتحقيقاللازمة

منبقرارملكيةبارادةالقضاةويعين.القانونتطيق

السلطينعنمستقلونوالقضاة.الأعلىالقضاءمجلس

يحددهاالتيسلطاتهمويمارلممون،والتشريعيةالتنفيذية

.القانونلهم

مدنيةمحاكممنالأردنفىالقضائيالنظاميتألف

محاكمعلىالمدنيةالمحاكموتشتمل.وخاصةوشرعية

العليا،الجناياتومحكمة،الابتدائيةوالمحاكم،الصلح

المحاكمأماالعليا.العدلومحكمة،الاستئنافومحاكم

فىبالنظرالختصةالمحاكمعلىتشتملفإنهاالشرعية

المحاكموعلى،للمسلمينالشخصيةالأحوالقضايا

لغاياتالخاصةالمحاكموتنشأ.المسلمينلغيرالدينية

ومحكمة،العسكريةالمجال!رومنها،محددةخاصة

وأفرادالمسلحةالقواتأفرادبمحاكمةوتختص،الشرطة

.العامالأمن

نظاممنجزءأالإداريالتنظيميعد.الإداريالتنظيم

ووحداتمركزيةإداريةوحداتبينالتمييزويمكن.الحكم

التقسيماتمنالأولىالوحداتوتتألف.محليةإدارية

والنواحي.والأقضيةوالألويةكالمحافظاتالمعروفةالإدارية

هى:محافظةعشرةاثنتيعلىالأردنيةالمملكةوتشتمل

والطفيلة،والكرك،والمفرقوإربد،والزرقاء،،عمان

ويقوم.ومادباوالعقبةوعجلونوجرلقوالبلقاء،ومعان

ويرتبطونمحافظاتهميترأسونالذينالمحافظينبتعيينالملك

إدأريةوحداتمحافظةبكلوترتبط.الداخليةبوزارة

الوحدأتأما.والنواحيوالأقضيةالألويةوهيأصغر

والقروية.البلديةالمجالسمنتتألففإنهاالمحليةالإدارية

منالأردنىالعربىالجيشيتألف.المسلحةالقوات

وقوات،جندي000.09أفرادهاعدديبلغبريةقوات

.صغيرةبحريةوقوات(،جندي000.8)جوية

السكان

شرتىإمارةسكانعددقدر.وتوزيعهمالسكاننمو

عددوقدر.نسمة003).00بحوالىأم123عامالأردن

عام(الشرقية)الضفةالهاشميةالأردنيةالمملكةسكان

السكانلتعدادووفقا.نسمة000.004بحواليأم489

لمحكانعددازدادام979وأم169،أم152أعوامفي

إلىنسمة587لأ...من(الشرقية)الضفةالمملكة

التوالي.علىنسمةمليون.12وإلىنسمة000.109

مليون.93بحوأليام199عامنهايةفيعددهموقدر

إلىعددهموصلفقدأم699فيأما.نسمة

إلىعددهميصلأنالمتوقعومن.نسمة4)0003332

حواليويقيم.م1002عامنسمةمليون9.4حواش

يببكددالتيالحضريةالمناطقفيالسكانمن%6.78

ويعيشفأكثر.نسمة.0005فيهاالواحدةالمدينةسكان

يقدرالتي،العاصمة،عمانفيالمناطقهذهسكانأغلب



483ندلأرا

عمانمدينةوسطفيالتجاريةالمنطقة

السكانوعددالمساحة

المركز--لمحافظةا

إربد

لبلقاءا

جرش

لررقاءا

لطفيلةا

عجلون

لعقبةا

عمان

لكركا

معاد

لمفرقا

رلدإ

لسلطا

حرش

لررقاءا

الطفيلة

عجلون

لعقبةا

عمان

لكركا

معاد

لمفرقا

)3(

14136،

27(12!

469،88

وحرشعحلودمحالطشمساحةإرلدئتمحل(1)

العقسة.محا!طةمساحةمحادتمل)2(

ماد،.محادطة!ساحةعمالىتتمل)3(

علىد

49(

774

48!

591

!43

156

2"5

745

809

803

957

السكان

(ام9

547لم

،273

،312

،326

،97

567،1،

916،

،6"أ

97و

017(

59047

وإربدالزرقاءمدينتىوفى،نسمةمليونبحواليفيهاعددهم

نسمة،001).00منهماكلسكانعدديتجاوزاللتين

ازديادفيالمدنإلىوالريفالباديةمنالهجرةأسهمتوقد

ذلكورافقوظائفها.وتنوعأحجامهاكبروفيالمدنعدد

عامففي.والحضريةالريفيةالمناطقبينالسكانتوزعفيتغير

إجماليمن51%يشكلونالحضرسكانكانام619

وإلىأم969عام%06إلىالنسبةوارتفعت،السكان

.ام699عام6.78%إلىثمام،199عام%68

إلىالشمالمنيمتدطولىمحورفىالسكانينتشر

ابتداءللباديةالغربيةالتخومعلىالمحورويم!ذا،الجنوب

سكانخمساويتركزجنوبا.بالعقبةوانتهاءشمالأ،إربدمن

(%42.)5وربعهم،عمانمحافظةفى%(04.)5المملكة

محافظةفي%(51.)5سدسهموحواليإربد،محافظةفي

فييعيشونالسكانأخماساربعةفإنآخروبمعنىالزرقاء.

علىالباقيالخص!ويتوزعوالزرقاء.وإربدعمانمحافظات

والمفرق%(،4.)2والكرك%(6.)2البلقاءمحافظات

.(%6.1)والطفيلة،(%6.3)ومعان،(9.3%)

نموهمبفضلالسكانكثافةازدادت.السكانكثافة

03حواليإلىام979عام2/كمنسمة23حواليمن
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/كم2نسمة43حوالىوإلى،أم859عام2اكمنسمة

ومن.أم699عام2/كمنسمة7.48وثالىأم،199عام

إلىالعشرينالقرننهايةمعالسكانكثافةتزدادأنالمتوقع

محافظةمنالكثافةهذهوتتفاوت2.اكمنسمة53حوالي

سكانها.وعددمحافظةكلمساحةحعسبأخرىإلى

منالأردنسكانمعظميتألف.السكانأعمول

حالةفىعربيةغيرصغيرةأقلياتمعهموتعيش،العرب

مامجموعهافىالأقلياتهذهوتشكل.وانسجاموئام

الأقلياتوأكبر.السكانإجماليمنتقرسا%2يعادل

الأقلياتوأما،المسلمةالشركسيةالأقليةهىالأردنفيم

والدرزيةوالبهائيةا!لسلمةالشاشسانفهيالاخرى

لأرمنية.وا

اللغةوتنتشر،الرسميةاللغةهىالعربيةاللغة.اللغات

الوثائقمنعدداالحكومةوتنشرجانبها.إلىالإنجليزية

لغتهاالأقلياتغالبيةوتتحدث.والإنجليزيةالعربيةباللغتين

العربية.اللغةجانبإلىبهاالخاصة

مماأفضلالأردنفىالمعيشةظروفتعد.المعيشةأكلاط

تتزودوتكاد.عامةبصورةأخرىناميةأقطارفيعليههي

ويقيم.الحضريةالمناطقفيوالمياهبالكهرباءجمئالمنازل

اللاجئينمحيماتفيالأردنسكانمن%أ.حوالي

إسمنتيةبيوتعلىالخيماتهذهوتشتمل.الفلسطنيين

فىغرفتينعلىالمنزليشتملإذ،وصغيرةمتواضعة

مبنيةبيوتذاتقرىفيالريفيينمعظمويعيش.المتوسط

لمسكانمنكثيرويعتمد.الإسمنتمنأووالطينالحجرمن

والدواجنوالماعزالأغناموتربيةالزراعةعلىالريفيةالمناطق

البناءوفيالتعدينفيبعضهمويعمل.معيشتهمفى

،السكانإجمالىمن%5يشكلونالبدووكانوالتشييد.

منتصفمنذوالقرىالمدنفيامشقروامنهمكثيراأنغير

لايزالونبدوي)00.7حوالىوبقى،الحالىالقرن

مكانمنوأكنامهملمابلهموالتجوالالبداوةحياةيمارسون

الأردنية.الباديةدأخلالشعربيوتفيويعيشونآخر،إلى

رائعة.معماريةتحفةالعاصمةعمانفيعبداللهالملكمسجد

فظاتلمحاا

عمان

لزرقاءا

لدرإ

المفرق

الملقاء

الكرك

الطفيلة

سعان

عجلور

العقبة

جرلى

المحافظةمركز

عماد

لزرقاءا

بدرإ

لمفرقا

لسلطا

الكرك

الطفيلة

معان

عجلرن

العفبة

جرلق

المحافظةمدنأهم

السير،وادي،صويلح،الرصيفة

نصير،أبو،الجبيهةناعور،

!سحاب

بيرين.!الأزرق،السخنة

كنانة،بني،الكورة،الطيبة

الشماليةالشونةالرمثا،

صبحا.،السرحانسما،بلعما

الجنوبيةالشوتةعلا،دير

الجتوىالمزأر،الربة،عيالقصر،

لقادسيةا،بصيرا،لحساا

الشوبك.،موسىوادي

جانبإلىالغربىالزيوالنساءالرجالمعظميلبس

علىالرجالويضع،الفضفاضالطويلالتقليديالرداء

منمتنوعةأصنافاالمواطنونويتناول.الكوفيةرؤوسهم

الدواجنولحوموالألبانوالخضاروالأرزكالخبزالطعام

والمعدنيةالغازيةوالمياهوالقهوةالشايويعد.والضأن

السكانويمارس.الشائعةالمشروباتمنالفواكهوعصير

الرقصةهيوالدبكة،الرياضيةالألعابمنمختلفةأنواعأ

الشعبية.

ويشكل،الرسميالدولةدينهوالإسلام.الدين

فىالإسلامويؤثر.السكانمجموعمن%29المسلمون

الأردنيينمنكبيرةنسبةإنإذعميقا،تأثيراالشعبحياة

ويشكل.وسننهالإسلامفرائضبتأديةوملتزمونمتدينون

الطوائفبينالغالبية)الأرثوذوك!م!(الشرقيونالنصارى

الكاثوليكالرومانعلىأيضاتشتملالتيالنصرانية

نت.والبروتستا

الأقلعلىسنواتلتسعإلزامياالتعليمكان.التعليم

منأكثرويلتحق.سنواتعشرالآنوأصبح،الأردنفي

والكلياتوالمعاهدبالمدارسالأردنسكانثلث

وقدالحاضر.الوقتفيوالأهليةالحكوميةوالجامعات

حواليإلىالأخيرةالسنواتفيالأميةنسبةانخفضت

يتبعوبعضها،حكوميةالمدارسوغالبية.السكانمن25%

اللاجئينوتشغيلغوثووكالةالخاصالقطاع

الأردنيينالطلبةمنكبيرعددوهناك.الفلسطينيين

وأمريكية.وأوروبيةعربيةجامعاتفيالخارجفييدرسون

منمختلفةأنواعبصناعةالحرفيونيقوم.الفنون

كالحلىبمالجميلةالزخارفذاتالصناعيةالمنتجات
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تظهرفنيةأعمالوهناكوالسجاد.والقهوةالشايوأباريق

هندسيةتصاميمذاتالأخرىوالمبانىالمساجدفي

صناعةالأخرىالفنيةالأعمالومن.جميلةوزخرفية

الجميلة.العربيةالخطوطوكتابةالتطريز

الأردنيةالمملكةتتألف.للأردنالإداريالتقسيم

والمفرقوإربدوالزرقاءعمانهىمحافظة21منالهاشمية

وجرشوالعقبةوعجلونومعانوالطفيلةوالكركوالبلقاء

الذي،عمانلواءعلىعمانمحافظةوتشتملومادبا.

والجيزةوالموقرولحمحابوناعورعمانأقضيةبدورهيضم

محافظةداخلالرحلالبدوعددويبلغالسير.ووادي

منتتكونفإنهاالزرقاءمحافظةأما.نسمة005العاصمة

البدومننمسمة005إلىإضافةالزرقاءوقضاءالزرقاءلواء

الذيإربدلواءمنتتألففإنهاإربدمحافظةوأما.الرحل

إلىإضافة،الشماليوالمزاروالطيبةإربدأقضيةبدورهيضم

الشماليةوالأغواروالرمثاكنانةوبنيالكورةألوية

المفرقلواءمنتتكونفإنهاالمفرقمحافظةوأماوأقضيتها.

إضافةوالرويشد،وصبحاالمفرقأقضيةبدورهيضمالذي

الرحل.البدومننسمة)00.3إلى
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العصريةالمبانيتبررحيثاليممى(ا!كمورة)اعماد،مد!ا،وأكرالأرددعاصمة.القديمةمباليهارالعصريةمد!ابيرصارحاتباياتش!ولالأردن

التاريسالتحاريالمركرلهداالصحريةالمنحدراتدىلحتهتمالدي(،اليسرى)الصورةالبتراء،فيالحزلةومبمى.والتهمقة!للمكاتالمحصصة

.الميلاديالأولالقررحلال

والمياهوالمناخالسطح

هى:بمأيمأقاثلاثةمنالأردنسطحيتألف.الأرص

الجبلية،والمرتفعات،الأردنلواديديالأخدرالمنخفض

الصحراوية.الباديةاوهضبة

المنخفضهذايمتد.الأردنلواديالأخدوديالمنخفض

اليرموكنهرمصبمنكم037مسافةالأردنبأراضي

فيالأردننهرويجري.العقبةانظر:العقبةخليجحتى

ان!:.الميتالبحرفيليصب،المنخفضهذامنجزء

نهرجانبيعلىالمنخفضاتساعويتفاوت.الميتالبحر

كم3وهالعقبةشماليمتراتكيلوخمسةبينماالأردن

بينماقاعهمستوىفيويتراوحأريحا.عرضدائرةعلى

نقطة)أعمقالبحرسطحمستوىدونم008منسوب

سطحمستوىفوقم042منسوبإلى(الميتالبحرلقاع

عربة.واديأواسطفيالبحر

الزور،باسماالأردنلنهرالفيضىالسهلويعرف

الأراضيمنحافةوالغورالزورمستوىبينماويفصل

منتمتدفإنهاالغورأراضيأماالكتار،باسمتعرفالرديئة

لواديالجبليةالحوافبينمحصورةالجنوبإلىالشمال

التيالجانبيةاللأوديةمنمجموعةوتحريوالكتار.الأردن

منقادمةالأردنواديأراضيعبرالأردننهرترفد

فيتتفاوتمروحيةدالاتومكونةالجبليةالمرتفعات

وأهميتها.مساحتها

فىالمرويةالمساحاتأكبرعلىالأردنوادييشتول

تنفيذإلىالكثيفةالزراعةممارسةفيالفضلويرجع.الأردن

مياهمنالاستفادةعلىالقائمالشرقيالغورريمشرو!

،الأردنانظر:.الجانبيةالأوديةوسدود،أطهعبداالملكقماة

نهر.

السلاسلتتخللهاهضبةمنتتكون.الجبليةالمرتفعات

شمالأاليرموكنهربينماوتمتد،الجبليةوالقبابوالقمم

هذهارتفاعمتوسطيبلغ.جنوباالسعوديةالأردنيةوالحدود

البحر،سطحفوقام0022حواليالجبليةالهضبة

الصحراوية،بالهضبةلتتصلالشرقنحوتدريجياوتنحدر

وادينحوبشدةينحدرمنهاالأعظمالجزءأنحينفي

.الغربفىال!ردن

منإقليميةوحداتعلىالجبليةالمرتفعاتتشتمل

والكركوالبلقاءعجلونمناطقهي،الجنوبإلىالشمال

متوسطفيبلغعجلونمنطقةأما.التواليعلىومعان

جزؤهاويتخذالبحر،سط!فوقمء8.ارتفاعها

والبلقاءعجلونقبةفيمتمثلاالقبابشكلالجنوبي

جزؤهايشكلبينما،التواليعلىومعانوالكرك

البلقاءمنطقةوأما.إربدان!:إربد.سهولالشمالى

وتبرزالبحر،سطحفوقم259ارتفاعهامتولمسطفيبلغ

سهولتمتدبينمامنها،الشماليالجزءفىالسلطقبة

السلط.انظر:منها.الجنوبيالجزءفىالمتموجةمادبا
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سط!عنأرتفاعهامتوسطفيبلغالكركمنطقةوأما

أكثرالجنوبىجزئهافيوهيأم،051حوالىالبحر

الأرضسطحوينبسط،الشماليالجزءفيمنهاارتفاعا

والمدنالقرىتقومحيثمنهاالوسطىالأجزاءفي

فيبامعانمنطقةوأما.الزراعيةبالأراضيالمحيطة

،ام،003حواليالبحرسطحعنارتفاعهامتوسعط

فيعربةوادينحوبشدةفيهاالشراةمرتفعاتوتنحدر

(ام،)727مبركجبلالشراةجبالقمموأشهر.الغرب

البتراء.منالغريالجنوبفيام(و)336هارونوجبل

حسمىهضبةفيام()754رمجبلقمةوتوجد

.الأردنفىجبليةقمةأعلىوهي،معانبمنطقة

لهضبةالشرقيالامتدادهي.الصحراويةالباديةهضبة

فيللهضبةالشماليوالامتدادالأردنفيالجبليةالمرتفعات

هضبةمنالجنوبيالجزءوهي،السعوديةالعربيةالمملكة

متموجة،أراضذاتعامةبصفةوالهضبة.الشامبادية

الجبليةالسلاسلبعضوجودمنتخلولافإنهاذلكومع

كما،معانجنوبيوبخاصةبمالغربيةالجنوبيةالأجزاءفي

مثل،الطوليةوالأوديةوالقيعانالمنخفضاتبعضبهاتوجد

وتحتل.السرحانوواديالديسيوقاعالجفرمنخفض

تنتشربينما،الهضبةمنواسمعةمساحاتالحمادصحراء

والحرات،بالجنوبحمسميهضبةفيالرمليةالأراضي

البادية.منالشرقيةالشماليةالجهةفيالبازلتية

للإقليمالشماليالطرففيالأردنيقع.المناخ

البحرلإقليمالشرقىالجنوبىالطرفوفىالصحرأوي،

جافحاربأنهيتميزالأردنمناخفإن،وعليه،المتوسط

لكميةالسنويالمتوصعطويبلغشتاء.رطبومعتدلصيفا

كما.2امسعرملايين5حوالياليوميالشمسيالإشمعاع

،م915الأردنفىالحرارةلدرجاتالسنويالمتوسطيبلغ

واديفيفهوآخرإلىإقليممنالمتوسطهذاويتفاوت

وفيم،16الجبليةالمرتفعاتوفيم،5.23الأردن

.م.5517الصحراويةالبادية

مروربفعلالأردنعلىالأمطارمعظمتهطل

شوزعولا.المتوسطالبحرمنالقادمةالجويةالمنخفضات

ذإ،والمكانالزمانحيثمنمتساوياتوزيعاالأمطارهطول

إلىسنةمنمنتظمةغيربصورةيحدثهطولهاأننجد

بمعنىالتركز،إلىيميلأنهكماأخر.إلىفصلومن،أخرى

ويتفاوت.كبيرةوبكمياتقصيرةفترةخلاليحدثأنه

الأردنوأديففىآخر،إلىإقليممنمكانياالأمطارتوزيع

ملمأ41حوالىعاما38لفترةالأمطاركمياتمعدلبلغ

الجبليةللمرتفعاتبالنسبةالمعدلهذاوازداد،السنةفي

بالنسبةملم06إلىانخفضبينماملم،422،ءإلىليصل

الصحراوية.للبادية

عجلونجبالمنضئيلةنسبةأنالانتباهيسترعيمما

منأكثريصيبها،الأردنمساحةمن%اتتجاوزلاوالبلقاء

تقدرصغيرةنسبةوهناكصشويا.الأمطارمنملم005

الأمطارمنيصيبها،الأردنمساحةمن%.23بحوالي

هذهوتشملسنويا،ملم005-003بينتتراوحكميات

واديأما.الجبليةوالمرتفعاتالشماليالاردنواديالنسبة

وهي،الجبليةالمرتفعاتأقداموكذلك،الأوسطالأردن

الأمطارمننصيبهافإن،الأردنمساحةمن%34.تشغل

الجهاتوتشغلسنويا.ملم003-002بينيتراوح

ولكن،الأردنمساحةمن%5.19حواليالصحراوية

ملم002عنتقلمحدودةكمياتالأمطارمنتتلقى

تقلالتيالامطارمنقليلحظلهأجزائهاومعظمسنويا،

ملم.ا..عنالسنويةكمياتها

المياهمنالأردنفىالمائيةالمواردتتألف.ا!لائيةالموارد

مهمامورداالجوفيةالمياهوتشكل.السطحيةوالمياهالجوفية

حجممعدلويبلغ.والزراعيةوالصناعيةالبلديةللأغراض

طويلةفترةخلالالأردنعلىتهطلالتيالأمطارمياه

%07نسبتهماوينصرف3،ممليون.4248حواليالأمد

3(ممليون1)001)للاستغلالالقابلةالامطارمياهمن

النسبةوتتسرب،الميتوالبحرالأردننهرإلىالغربنحو

الجوفية.المياهخزاناتلتغذيالأرضجوففىالباقية

الأردنعلىهطلتالتيالأمطارمياهكمياتقدرت

27761بحوالىام9811099!المائيةالسنةخلال

الأمطارمياهمعدلمن9%30.نسبتهماأو3،ممليون

الأمد.طويلةلفترة

الهاطلةالأمطارمياهلكمياتالموضحةالأرقامتشير

إلىام(99.-أ)859للأعوامالمائيةالأحواضعلى

أعلىوكانت.أخرىإلىسنةمنالكمياتهذهتفاوت

المائيةالسنةفىهطلتقدالفترةتلكخلالأمطاركمية

مليون003.21حواليكميتهاوبلغتأم87988119

المائيةالسنةفىهطلتقدأمطاركميةأقلوكانت3،م

3.ممليون000.6حواليحجمهاوبلغام85986119

وهناك.الأردنفيمصادرالريأهمالسطحيةالمياهتعد

مساحاتريفيتسهمالتيوالأوديةالأنهارمنمجموعة

المعدلويببئأحواضها.داخلالزراعيةالأراضيمنمهمة

حوالىالأردنفىوالأوديةالأنهارمياهلتصريفالسنوي

منجعلالنهريالتصريفتذبذبأنغير3.ممليون788

استغلالعمليةلتنطمملحةضرورةالأنهارعلىالسدودبناء

الحكومةقامت،لذلك.الحاجةوقتمنهاوالامشفادةالمياه

وبلغتام،099عامنهايةحتىسدا41ببناءالأردنية

طلالالملكسدويعد3.ممليون921حواليالتخزينيةطاقتها

طاقتهبلغتإذالسدود،أهممنالزرقاءنهرعلىأقيمالذي
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منالمزيدلبناءالحكومةوتخطط3.ممليون86التخزينية

3.ممليون032إلىلهاالتخزينيةترتمإلطاقةبحيتأسمدود

المياهمصادرمنتطويرهاتمالتيالمياهكميةبلغت

807حواليأم099عامنهايةحتىوالسطحيةالجوفية

ويقدر.والزرأعيةوالصناعيةالمنزليةللاستعمالات3مملايين

ما299عامالأردنفيالمياهمناليومىالاستهلاكمعدل

3ممليون175حوالياستخدامويتم3.ممليونيبحوالي

فى3ممليون052وحوالي،المنزليةالاستعمالاتفيمنها

الصناعية.الأغرأضفى3ممليون35وإلى،المرويةالزراعة

م0002عامبعدالمياهاسمتهلاكيرتفعأنالمتوقعومن

يبلغوسوفسنويا،3ممليون02171حواليإلىليصل

والامشهلاك3،ممليون003حوالىالمنزلىالاستهلاك

3.ممليون07حواليالصناعةلأغراض

الاقتصاد

علىيقومنايماقتصادبأنهالأردنىالاقتصاديتميز

الخدماتعلىيقومأنهإلىإضافة،الحرةالمشروعاتأساس

ويعتمد.الاقتصاديالإنتاجقيمةثلثيبحواليتسهمالتى

المساعداتوتدعمهأساسا،المحلىالإنتاجعلىالاقتصاد

فيالعاملينالأردنيينللمغتربينالماليةوالحوالاتالأجنبية

عامخلالالاقتصاديةالقطاعاتغالبيةأداءوكان.الخارج

انطلاقته.إعادةمنمعهاتمكنبدرجةمتميزاأم599

بارتفاعأم599عامالمتحققةالإنجازاتإجمالويمكن

قياسية،بمعدلاتالثابتةبالأسعارالإجماليالوطنيالنابخ

إلىالتضخممعدلوانخفاض،الصرفسعروالمشقرار

القطاعصعيدعلىواضحتحسنوتحقيق،معتدلةمستويات

الخارجية.المديونيةوتقليص،الحارجى

بووفالثمانينياتمنتصفمنذالأردنيالاقتصادمر

المنطقة.سادتالتيالسلبيةبالاتجاهاتمتأثراصعبة

الخارجية،المديونيةوضعتفاقمفيالظروفتلكوتمثلت

القطاعاتمختلففىالهيكليةالاختلالاتوتعمق

الدينار.صرفسعرعلىالضغوطوتزايدألاقتصادية،

تبنيإلىانذاكالحكومةبادرتالمشكلةهذهولمواجهة

الجذريةالمعالجةبهدفهيكليةتصحيحيةسمياسات

بدأتوبذلكالاقتصاد.منهايعانىالتيللاختلالات

للفترةالأولالتصحيحيبرنامجهاتنفيذفيالحكومة

العامخلالالأردنىالاقتصادونجحأم(.1-399)989

أهدافهمنالأكبرالجانبتحقيقفيالبرنامجمنالأول

السيردونحالتالخليجأزمةظروفأنإلا،المرسومة

البرنامج.ذلكتنفيذفيقدما

قامتالدوليينوالبنكالنقدمصمندوقالتشاوروبعد

-1)299للفترةجديدتصحيحىبرنامجبتنفيذالحكومة

ام(.899

الأردنىالاقتصادسجل.الإجماليالوطنىالابخ

ظلفيقياسيااعتبارهيمكننمومعدلام599عامخلال

واستحدامالريسبلتوفرلإلىاليومأماكبير.حدإلىللرراعةصالحةغيرالحا!ةالحارةالممطقةهذهكانت.الرئيسيةالزراعيةالممطقةيعتبرالأردننهروادي

(،الصورة)حلفية،الأرضوترتفع.الأحرىوالمحاصيل،والحصاوات،الفواكهم!مختلمةألواعرراعةلل!رارع!!أتاحقد(،الصورة)أسفلالمحميةالبيوت

.الواديسالشرقإلىالصحراويةالماديةهفسةتجاه
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النابخأنإلىالأوليةالتقديراتوتشير،السائدةالظروف

بنسبةنمواالجاريةالسوقبأسعارحققالإجماليالوطني

مقدارهليبلماام299عام%ا5مقابل%24

النابخقدركذلك.أمريكيدولارمليون.542783

مليون.0425بحواليام599لعامالإجماليالوطنى

محققا،أم299عامدولارمليون42368مقابلدولار

الجارية.بالأسعار%أ.14نسبتهنمومعدلبذلك

الوطنىالنابخمنالفردنصيبارتفاعذكعلىويضتب

مقابلدولارا093/1إلىالجاريالسوقبسعرالإجمالي

هذايعودالأمرواقعوفي،أم299عامدولارا!18!،ه

السلعي،الإنتاجقطاعاتشهدتهالذيالازدهارإلىالإنجاز

عامخلال%ا8.2بنسبةالثابتةالتكلفةبأسعارنمتحيث

بسعرالقطاعاتلهذهالمضافةالقيمةارتفعتوقد.أم199

إلىام199عامدولارمليون198منالثابتالتكلفة

.أم599عامدولارمليون923.1

برنامجهاتطبيقفيالأردنيةالحكومةنجاحيؤكدومما

قطاعاتلمساهمةالنسبيةالأهميةازديادالأولالتصحيحي

منالإجماليالوطنىالنابخقيمةفيالسلعيالإنتاج

وتناقصأم،199عام7.34%إلىأم879عام.1%32

الإجمالىالوطنيالنابخقيمةفيالخدماتقطاعاتإسهام

.%3.65إلى%.967من

منالخدماتقطاعفىالعاملينعددازداد.الخدمات

عامعاملا/921713إلىام079عاح!عامل003.915

القطاعهذافيللعاملينالنسبيةألاهميةوازدادت،ام399

العاملة.القوىإجماليمن83%إلى%5.61من

كبيراعدداوالعسكريةالمدنيةالحكوميةالوظائفوتستوعب

الوظائفعلىيشتملالذيالحدماتقطاعفيالعاملينمن

شهدوقدونحوها،والتجاريةوالصحيةوالتعليميةالإدارية

تقدمالتيالخدماتفيأثرهظهرملحوظاتطوراالأردن

والنقلوالكهرباءوالمحروقاتالمياهحيثمنللمواطنين

مياهبأنالقولويمكن،.إلخ..والإسكانوالاتصالات

مختلفإلىوصلتقدتكونتكادوالكهرباءالشرب

بلغتام399عامففي.الأردنفيالسكانيةالتجمعات

طنملالون3حواليالمحروقاتمنالمستهلكةالكميات

ميجاواطاساعة.17634الكهرباءومن،متري

قطاعفيالعاملينعددازداد.والصناعةالتعدين

.9%9نسبتهماأوعامل006.25منوالصناعةالتعدين

860219إلىأم079عامالعاملةالقوىإجماليمن

إسهاموازداد.م3991عام%3.01نسبتهماأوعاملا

عام%أ34.منالإجمالىالوطنيالنابخفيالقطاعهذا

المصانعوتشتمل.م5991عام%ا.17إلىأم879

والفوسفاتالأسمدةومصانعالنفطمصفاةعلىالكبيرة

مؤسساتعلىالقطاعهذامعظمويشتمل.والإسمنت

والنسيجيةوالكيميائيةالغذائيةالموادتنتجصغيرةصناعية

يستخرجهاالتيالمعادنوأهم..الخ..والمعدنيةوالجلدية

فيالمصانعمعظموتتركز.والبوتاسالفوسفاتالأردن

فإنالكهرباءينتجواحداسدااستثنيناوإذا.عمانمحافظة

الكهرباء.لتوليدالنفطاستيرادعلىيعتمدالأردن

للدخلرئيسيامصدراالزراعةقطاعيشكل.الزراعة

منبهالعاملينعددزادوقد.السكانمن%02لحوالي

القوىإجمالىمن%ا5.1نسبتهماأوعامل05)004

.6%4نسبتهماأوعاملا؟599.54إلىام079عامالعاملة

نقصالإجماليالوطنيالنابخفيإسهامهأنغير.أم391عام

.أم599عام%7.5إلىابم187عام3.6%من

بحوالىأم299عامالزراعيةالاراضيمساحةقدرت

زراعيةأراضدونممليون1.4منها،دونممليون86.

مستغلة،غيرزراعيةأراضدونممليون4.1و،مستغلة

وتتوزع)غابات(،حراجامسجلةدونممليون31.و

مندونم.000.5353بينمازراعياالمستغلةالأراضي

مندونم06)0.7و.بالمطر()تسقيالبعليةالأراضي

التالي:النحوعلىالبعليةالاراضىوتستغل.المرويةالأراضي

،المثمرةبالأشجارمزروعةدونم.000678

)الشتويةالحقليةبالمحاصيلتزرعدونماو.00563و.

دونم48).0و.،بالتبغتزرعدونم00203.و(،والصيفية

تتركدونم018.1).0و.،الصيفيةبالخضراواتتزرع

التالى:النحوعلىفتستغلالمرويةالأراضيأمابورا.

000208و،المثمرةبالأشجارمزروعةدونم000.512

،بالخضراواتتزرعدونم00.092و.،بالحبوبتزرعدونم

.أخرىلأسبابأوللراحةتتركدونم00.22و.

إنتاجمنالذاتيالاكتفاءفيعجزمنالأردنيعاني

واللحوموالزيتونوالفواكهالحقليةوالمحاصيلالحبوب

بلغتالمثالسبيلوعلى.والأسماكالألبانومنتجات

،%ا.القمحمنأم199عامالذاتيالاكتفاءنسبة

،%27الحمراءاللحومومن%،44الزيتونزيتومن

ومشتقاتهالحليبومن،%47الدواجنلحومومن

الخضراواتمنينتجالأردنفإنثانيةجهةومن.45%

الاستهلاكيةسكانهحاجةلتلبيةيكفيماوالبيض

حاجتهم.عنويفيض

منالرئيسيةالأردنصادراتتتألف.الخارجيةالتجارة

والفواكهوالبوتاسالكيميائيةوالموادالفوسفات

علىالوارداتوتشتمل.الصناعيةوالمنتجاتوالخضراوات

الصادراتقيمةبلغت.واللحوموالحبوبوالنفطالالات

حوالىام599عامنهايةفيالوطنية

سلع%9.08منهابمأردنيدينارا؟000.001.142
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عمالى.وسطفيالكبيرالحسينيالمسجد

ومنتجاتها،كيميائيةموادمنها%342.نحو،استهلاكية

الفواكه5.8%،الفوسفاتسماد8.9%،البوتاس

وبلغت.7.3%النقلومعداتآلات%،5.5والخضراوات

الخاموالموادالاستهلاكيةاسملعمنتصديرهالمعادنسبة

فىالصادراتجملةمن%أ.19حواليالرأسماليةوالسلع

نفسه.العام

حوأليأم9!5عامنهايةفيالوارداتقيمةبلغت

ومعداتآلاتمنها،أردنيدينار2)095)000.003

وقود%أ2.6حيةوحيواناتغذائيةمواد%،5.42النقل

،%7.5وفولاذحديد،%3.21كيميائيةمواد،31%

فيالعجزقيمةبلغتكذلك7.5%.مختلفةمصنعةسلع

أردني.دينارمليون563.0.1التجاريالميزان

فقدالأردنيةللصادراتالجغرافيبالتوجيهيتعلقفيما

)8.235%أ9العراق:يليكماام599عامكانت

دينار(،مليون411)5.برأ4.1الهنددينار(،مليون

عماد.فيالدوليعلياءالملكةمطار

دينار(،مليون86.)79%اسمعوديةالعربيةالمملكة

دينار(،مليون.53)4%34.المتحدةالعربيةالإمارأت

%72.إندونسيادينار(،مليون.48)4%.93سوريا

دينار(.مليون92)8.%4.2لبناندينار(،مليون.33)5

العراقمن،نفسهالعامفيالأردناستوردوقد

المتحدةالولاياتومندينار(،مليون31)6%أ2.2

%4.8ألمانياومندينار(،مليون042)%3.9الأمريكية

1.041)%4.5إيطالياومندينار(،مليون7.12)6

مليون42.)3%8.4المتحدةالمملكةومندينار(،مليون

ومندينار(مليون9.11)2%6.4فرنساومندينار(،

دينار.مليون5.3.709%اليابان

شبكةعلىالأردنيشتمل.والاتصالاتالنقل

بطرقلهالمجاورةالدولمعويرتبط.النقللنظامجيدة

الذيالوحيدالميناءوهو،العقبةميناءطوروقد.معبدة

بحيث،الخارجىالعالمعلىخلالهمنالأردنيطل

وتجارةالأردنيةللتجارةواسعةخدماتيقدمأصبح

الدوليعلياءالملكةمطارويبعد)الترانزيت(.العبور

الحكومةوتمتلك.عمانمنالجنوبإلىكم35مسافة

صدورإلىإضافةوتديرهما،والتلفازالإذاعةمحطتي

العربيةباللغةتصدرمنهاثلاث-يوميةصحفأربع

كلبينمنواحدفردويقتني،الإنجليزيةباللغةوواحدة

كلبينومن،المتوسطفىمذياعاأردنيينأفرادخمسة

المتوسط.فيتلفازجهازفردا17

لاريخيةنبذة

البلادهذهسكنتقبائلعدةإلىالأردنيرحئاريخ

تأثرت.والعمونيونوالأدوميونالمؤأبيونوأهمها:قديما

كما،فلسطينفيالكنعانيالحضاريبالمدالقبائلهذه

الأردنخضع..مأق005عاممنذبالاراميينتأثرت

حتىوالرومانيوالفارسيوالكلدانيالأشوريللحكم

الاثارزالتوما،الأوائلالمسلمونالعربفيهااسمتقر

.عمانفيالرومانيوالمدرججرسقفيكذلكالرومانية

وغيرهاوالقصورالقلاعمنالكثيرالمسلمونخلفكما

ال!سلامية.الاثارمن

علىحملتهمأثناءالأردنعلىالعثمانيونسيطر

طريقباعتبارهلهمخاصةأهميةيمثلوكان،العربيالشرق

فدفعوا،البريةالتجارةطريقكونهعنفضلأ،الشاميالحج

المنطقةهذهتقطنالتيالقبائللشيوخالكثيرةالأموال

مناطقعدةإلىالاردنالعثمانيونقسم.الحجطريقلتأمين

.الكركقضاء،عجلونقضاءالبلقاء،قضاء:أهمهاإدارية

فيالحسينبنفيصلبزعامةالعربيةالمملكةتشكلت

في.الكبرىالعربيةالثورةأعقابفيام819عامسوريا



194نلأردا

عامحر!بعدتوستالأردنفىالفلسطينييناللاجئينمخيمات

المحيماتهذهإلىالفلسطينيورلحأفقدوأسرائيل،العرببيرأم167

الغربية.الضفةليديارهمإسرائيلاحتلتأدبعد

الأردنالحسينبناللهعبدالأميردخلأم029عام

نأإلا،الفرنسىالحكممنالتخلصعلىالأردنيينوحث

المجتبن!الأميربأخيهاستعانتالفرنسيةالحكومة

فيماالعربيةالقضايابحثيتمبأنووعدتهالخطرهذالدرء

،أم029عامالأردنشعرقيإمارةبريطانياأقامتبعد.

ثمعجلونحكومةأهمها:حكوماتعدةعليهوتوالت

.الكركحكومة

إلىالحسينبناللهعبدالأميروصلأم219عامفي

واجتمعف،الأردنفيالحكممقاليدوتسلم،عمان

وهربرتالبريطانيةالممستعمراتوزيرتشرتشلونستون

وأسفر،فلسطينفيالبريطانيالسامىالمندوبصموئيل

اررنبناللهعبدبالأميربريطانيااعترافعنالاجتماع

.الأردنشرقىعلىأميرا

إلحاقعلىالأمعصبةوافقتأم229عامسبتمبرفي

مارلر22وفي.فلسطينعلىالانتداببسلطةالأردنشرقى

الأردنشرقيعلىانتدابهاإنهاءعلىبريطانياوافقتأم469

اللهعبدوبويع،البلدينبينوصداقةتحالفمعاهدةووقعت

يكونأنعلى،الأردنيةالمملكةعلىدستورياملكاالحسينبن

.بعدهمنالذكورلأبنائهوراثيا

الأوضاعبتدهورتأثرتالتيالدولأوائلمنالأردنتعد

فيخاصة،أم719عامبلفوروعدصدورإثرفلسلإنفي

فيالحقبريطانياأعطتالتي،ام489معاهدةوجودظل

لجامعةاقتراحاتعدةالأردنعارضت.بالأردنقواتهابقاء

التيالأراضيفيفلسطنيةعربيةحكومةبإقامةالعربيةالدول

وفي.القدسمدينةتدويلأو،العربيةالجيوشعليهاتسيطر

يدفيالمتبقيةالفلسطينيةالأراضيأدمجتام059عام

شاملةالهاشميةالأردنيةالمملكةلتكونالاردنمعالعرب

.الأردنأضهروالغربيةالشرقيةالضفتين

ابنهوخلفهاللهعبدالأميرقتلأم519يوليو02في

ابنهوخلفهشهور،ثلاثةسوىحكمهيدملمالذي،طلال

الحكمرأسعلىزالوماالعهد()وليالحسينالكبير

أم(.)899

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العقبةالأولحسينالعرلمجةالسياسيةالأحزاب

العلمفىالبريالحيوانإربد

عمانالعربيةلبلاداتاريخ،لأردنا

تاريح،فلسطينمدينةالزرقاء،لهر،نلأردا

القدسالسامرةينالدلاصر،لأسدا

لمفرقالسلطا!سياآ

الإسلاميةالمنظماتالأوسطالشرقالبتراء

العربيةالممظماتحسينالمتريفالميتالسحر

الفلسطميةالتحريرمنظمةالغربيةالضفةصحائف،الميتالبحر

البلادفيالريالنباتالحسينبنعسداللهجبل،بسجة

العربيةالعربالرليةالدولحامعة

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-ا

القضائيةالسلطهة-دالحكومةنوع

الإداريالتنظيمهـ-الدولةرألر-ب

المسلحةالقوأت-والتشريعيةالسلطة-ج

السكان-2

الدين-ووتوزيعهمالسكاننمو-أ

التعليم-زالسكادكثافة!-

الفنونحالسكارأصول-ج

للأردنالإداريالتقسيمطاللغات-د

المعيشةأنماطهـ

والمياهوالجاخالسطح-3

لأرضا-أ

المناخ-ب

ئيةالماالموارد-ج

لاقتصادا-4

الزراعة-دالإحماليالوطنيالنابخ-أ

الخارحيةهـالتجارةالخدماتب-

والاتصالاتالنقل-ووالصماعةالتعدينح

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

مؤلمسمه؟هوومن؟الاسمبهذاالأردنسمىلماذا-

والشرقيةالغرليةالضفتينبينسيامميةوحدةحدثتمتى-

الصهيونى؟للاحتلالالغربيةالضفةحضعتومتى،للأردن

؟للأردنالمائيةالمواردأهميةما

عمانمحافظاتفىالأردنسكادأخماسأربعةتركزلماذا-

.والزرقاءوإربد

الأردد.فيصناعاتخممي!أهمأسماءاذكر-

مهمةومدينةمحافظهةكلومركزالأردنمحافظاتأسماءادكر

ممها.كلفى
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الهاشميةالأردنيةالمملكةتاريخ

الشامبلادمنطبيعياجزءاالأردنيعتبر.رلحظالارد!،

العقبةخليبمإلىطوروسجبالمنشمالأالممتدةالواسعة

تكوينإنشرقا.العراقإلىغرباالمتوسطالبحرومنجنوبا،

هما:مهمتينسياسيتينبمرحلتينمرالحديثالأردن

العشرينياتمطعفيالأردنشرقيإمارةدولةتشكيل-أ

الهاشميةالأردنيةالمملكةتشكيل2-.العشرينالقرنمن

السياسىووضعهاحدودهاعلىطرأوما،أم469عاممنذ

الفلسطينية.بالقضيةالمعروفةام،489عامنكبةبعد

والوسيطالقديمالتاريخفيالأردن

تسكنكانتالتىوالعشائريةالقبليةالجماعاتتأثرت

الرغهافعلى،الكنعانىالحضاريبالمدقديماالأردنمناطق

جنوبيومناطقفلسطينسكنواقدكانواالكنعانيينأنمن

واللغويالثقافىخاصة،الحضاريتأثيرهمفإن،الشامبلاد

مناطقتقطنكانتالتيالجماعاتإلىامتدقدكان

.الأردن

القبائلعلىحضارياتأثيراالساميونالاراميونوأثر

على،.مأق005عاممنذالأردنمناطقتقطنكانتالتي

فيالسياسيكيانهمأقامواقدكانواالاراميينأنمنالرغم

نهرورافدهالفراتنهربينالمحصورةالسوريةالمناطق

هجرةمعتزامنتساميةهجراتوجاءتالخابور.

مناطقفيالسياسىكيانهاركزتلكنهاالاراميين،

الأقوانمهذهمن،الأردنء

المنطقةفيمملكةأسستساميةجماعة.المؤابيون

منالجنوبىالجزءفىوالحساالموجبواديبينالممتدة

وكانت.أدوممملكةشماليفىمؤابمملكةوتقع.الأردن

معهمتحاربوافقدجدا،سيئةعلاقةباليهودالمؤابيينعلاقة

علىاليهودالمؤأبيونأجبروقد.فلسطينلغزوقدمواأنيوم

نأكما.عجلونالمؤابيالملكعهدفىلهمالجزيةدفع

منطقةفوصلواجنوبامحيادتهمتوسئدائرةحاولواالمؤابيين

.الأردنمنالجنوبفىمعان

بينالممتدةالمنطقةفيالأدوميوننزل.الأدوميون

أدوموكلمة.خلئالعقبةومنطقةالأردنجنوبيفيالحسا

شعباالأدوميونوكانالاحمرار.أوالحمرةتعنيبالسامية

ونظممعيشةأنماطولهم،والرعيالزراعةفييعملمستقرا

بهم.خاصةإدارية

وكانت،الأردنوسطالعمونيونسكن.العمونيون

علاقةوكانت.اليومعمانمدينةوهىعمونربةعاصمتهم

بهم.احتكاكهممدةطوالسيئةعلاقةباليهودالعمونيين

والكلدانيالآشوريللحكمالأردنمناطقخضعت

وقد.المسلمونالعربفيهااستقرحتىوالرومانيوالفارسى

الآثارخاصةتاريخيةقيمةذاتاثاراالدولةتلكخلفت

المدرجوآثار،جرشمدينةآثارفىالحالهوكماالرومانية

.عمانفيالرومانى

عهدمنذالإسلاميةالدولةبوتقةفيالأردندخلت

فىالمسلمونوخلف،الصديقبكرأبىالأولالخليفة

التيالإسلاميةالاثارمنوغيرهاوالقصورالقلاعالأردن

مهمادوراالأردنوأدىالحاضر.وقتناحتىقائمةماتزال

الصليبية.الحروبزمنفيخاصة،التاريخأحداثفي

العثمانيالعهدفيالأردن

هما:رئيسيينلسببينبالأردنالعثمانيوناهتم

طريقلأنه2-.أراضيهفيالشامىالحجطريقمرور-ا

اهتمامهمالعثمانيونوجهلذلك.البريةالتجارةلقوافلمهم

علىوغيرهاوالحزاناتالماءوبركالقلاعفبنوا،الأردنإلى

وسلامةالحجاجسلامةبتأمينواهتموا.الحجطريقطول

لشيوخالأموالالعثمانيونودفع.التجاريةالقوافلمرور

ولاءهميضمنواكى،المنطقةتقطنالتيالقبائل

العثمانيونقسموقد.الطريقهذاأمنعلىومحافظخهم

هي:إداريةمناطقعدةإلىالأردن

الزرقاءواديمنالقضاءهذاحدودتمتدالبلقاء.قضاء

أكبرالسلطمدينةوتعدجنوبا.الموجبواديإلىشمالأ

العثمانيونأسندوقدأيضا.مركزهوهيالقضاءهذامدن

بفلسطين،نابلسمتصرفيةإلىالقضاءهذاتبعيةأحيانا

.الميلاديعشرالتاسحالقرنمنالثانيالنصففيخاصة

واديمنالقضاءهذاحدودتمتد.عجلونقضاء

منإربدمدينةوتعدشمالأ.اليرموكنهرإلىجنوباالزرقاء

مدينةالقضاءهذامدنومنأيضا.مركزهوهيمدنهأكبر

جرش.ومدينةعجلون

منالجنوبىالقسمالقضاءهذايشمل.الكركقضاء

واديبينالواقعةالمنطقةفيحدودهوتمتد.الأردنبلاد

شمالآالزرقاءواديومنغربا،عربةوواديشرقاالسرحان

مدنه،أكبرهيالكركومدينةجنوبا.صالحمدائنإلى

مهموموقعهواصئنسبئا،بلدفالكرك،مركزهأيضاوهي

تيجي.ستراوا

تشكلتأنإلىالعثمانيةالسيادةضمنالأردنظلت

فيحسينالشريفبنفيصلبزعامةالعربيةالمملكة

منجزءاالأردنأصبحتعندها،ام189عامسوريا



394رلختا،نلأردا

العربيةالثورةقيامأعقابفىالناشئةالعربيةالدولةهذه

حتىكذلكالأردنوضعوظل.ام619عامالكبرى

وفي.ام029عاميوليوفيالعربيةالمملكةعهدانتهى

وصلوالمتلاحقةالسريعةالتاريخيةالحوادثهذهخضم

وأذاعمعانمدينةإلىحسينالشريفبنعبداللهالأمير

ويلاتمنالسوريينللعربماحدثفيهبينمنشورا

الأميووخاطب،عليهمالفرنسىالتسلطجراءمنوظلم

العاصمةتكونأنترضون"كيف:بقولهالشامعرب

بجمععبداللهالأميروقام؟".فرنسيةمستعمرةالأموية

الذين،الفرنسيينمنالثأريريدالأردنجنوبيمنالبدو

إلآفرنسامنكانفماسوريا.فيفيصلأخيهحكمأنهوا

المحليالخطرهذالدرءالبريطانيةبالحكومةاستعانتأن

إلىفأوعزت.ولبنانسورياعلىانتدابهاأمنيهددالذي

القضايالبحثمستعدةبأنهاالحسينبنفيصلالأمير

تهديدعنعبداللهأخوهيتوقفأنشرطعلىالعربية

.الشامبلادفيالفرنسيين

وبريطانياالأردن

بنفيصلالأميرمغادرةبعد.الأردنشرقيإمارةقيام

فيدمشقالفرنسييندخولبعدأوروباإلىسورياالحسين

وصولينتظرحيفاميناءفيهووبينماأم،029عاميوليو

المندوبمنجداسريكتابوصله،ستقلهالتيالباخغ

فيصموئيلهربرتالسيرفلسطينفيالبريطانىالسامى

تنويبريطانياحكومةأنفيهيخبرهام029عامأغسطس

.الأردنشرقيفىإمارةإقامة

فىالسلطمدينةإلىصموئيلهربرتتوجهوقد

واجتمعأم،029أغسطس21السبتيومالأردن

إلىفيهأشارخطاباإليهمموجهاوزعمائها،البلادبشيوخ

:فيقول،المنطقةفيالأهاليستمساعدبريطانياأن

تقدمهاأنبريطانياتريدالتيالمساعدةنوععن"تسألوننى

الإدارةإلىبلادكمضملاتريدبأنهافأجيبكملكم،

إدارياحكمالكمتقيمأنتريدبل،فلسطينفيالبريطانية

نأفيمساعدتكمترىفهي،فلسطينعنمستقلا

حكوماتعدةنشأتوقد".بأنفسكمأنفسكمتحكموا

هي:الأردنشرقيفي

مدينةفيرالحكومةهذهتألفتوقد.عجلونحكومة

الشرايري.خلقىعليالقائمقامبرئاسةإربد

منطقةفيالسلطحكومةتكونت.السلطحكومة

بعدا.باوماوعمانالسلطمدنمنالبلقاء،قضاء

السلطفياصموئيلهربرتالسيرعقدهالذيالاجتماع

عجلونمدينةزعماءباستثناءوشيوخهالأردنزعماءمع

وشيوخها.

حكومةالكركمنطقةفيتشكلت.الكركحكومة

بريطانيمعتمديمثلهالذيالبريطانيالإشرافتحتمحلية

.الكركفى

وصل.عمانإلىالحسينبنعبداللهالأميروصول

.ام219عاممارس2فيعمانالحسينبنعبداللهالأمير

خطاباوألقى،الفاتحيناستقبالالعربيةالوفوداستقبلتهوقد

لنا"أنتم:لهموقال،والطاعةالسمععلىالجميعفيهحث

السكانخدمةأجلمنعمانإلىجاءوإنهلكم"،ونحن

أجلمنالهاشميةوالأسرةوالدهماتحملهذلكإلىيدفعه

فيالإدارةمقاليدعبداللهالأميرتسلمثم.العربقضية

وزيرتشرتشلونستونعبداللهالأميرالتقى.الأردن

وحضرم،1291عاممارس92فيالبريطانيةالمستعمرات

فيالبريطانيالعساميالمندوبصموئيلهربرتالاجتماع

فيالفرنسيالساميالمندوبوكيلدوكهوروبير،فلسطين

،القدسمدينةفيالطورقصرفيالاجتماعوكانسوريا،

بالأميرالبريطانيةالحكومةاعترافاللقاءهذاعنوتمخض

بينالاتفاقوتم،الأردنشرقىعلىأميراالحسينبنعبدالله

الأردنشرقيفيوطنيةمحليةحكومةقيامعلىالطرفين

نجموقد.الحسينبنعبداللهالأميرورئيسهازعيمهايكون

مناطقفىالمحليةالحكوماتكلألغيتأنالاتفاقهذاعن

مركزيةأردنيةحكومةمحلهاوحلت،الأردنشمرقي

الحسين،بنعبداللهالهاشمىالأميرزعامةتحتواحدة

وقد.عمانمدينةوعاصمتهاالجديدةالدولةمركزوأصبح

علىام229عامسبتمبرفيالأمعصبةمجلسوافق

فلسطينعلىالانتداببسلطةالأردنشرقيإمارةإلحاق

وأمر.ومتطلباتهبلفوروعدمقتضياتمنالمشثنائهامع

العدلناظربرئاسةلجنةبتشكيلالحسينبنعبداللهالامير

وقد،وطنىنيابىلمجلسالانتخابقانونلوضعوذلك

الحكومةوصدقتهالمذكورالقانوناللجنةهذهوضعت

.ام329عامالأردنية

الوطنيةالحركةجماحتكبحأنبريطانياحاولت

لمجلسالانتخاببقانونالعملمبدأفرفضت،الأردنية

قانوناووضعت،وطنيةلجنةوضعتهالذيالأردنىالبرلمان

الثورةتجددإلىأدىمما،البرلمانيةللانتخاباتجديدا

مقدراتعلىالبريطانيالتسلطضدالأردنفيالوطنية

منالأردنيالشعبممثلوفاجتمع،الوطنيةوكرامتهالشعب

وقرروا،الأردنيةالوطنيةوالحركةالفكرورجالالزعماء

ضدموقفهمتتناولالأمعصبةإلىاحتجاجمذكرةإرسال

لمجردالأردنيالشعبضدتمارسهالذيوالظلمبريطانيا

والحرية.بالاستقلالمناداته

البريطانيةالحكومةوقعت.أم289عاممعاهدة

فبراير02فيالبلدينبينمعاهدةعلىالأردنيةوالحكومة
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الفيلدالبريطانيالجانبعنوقعهاوقد،أم289عام

خالدحسنالأردنيالجانبوعنبلومر،اللوردمارشال

لنفسهابريطانياتحتفظ-أبنودها:أهم،الهدىأبوباشعا

علىالمراقبةبحقبريطانياتحتفظ2-.الخارجيةبالشؤون

بقواتبريطانياتحتفظ3-.القضائيةوالاقتصاديةالشؤون

الوجودعلىللمحافظةوذلك،الأردنعنللدفاععسكرية

عقدلبريطانيايحق4-.فيهالبريطانىالاستعماري

تقدم5-.الأردنشرقيعننيابةوالاتفاقياتالمعاهدات

.الأردنلشرقيماليةمعونةبريطانيا

يوليو4فىالبريطانىالبرلمانقب!!منالمعاهدةصدقت

الأساسيالقانوننشرام289أبريل61وفي.ام289

منمستمدجملتهفيوهو،الأردنيبالدستورمايعرفأو

أجريتالدستورهذاموادعلىوبناء.المعاهدةبنود

،الأردنشرقيفيتشريعيمجلعرلأولعامةانتخابات

.ام929أبريل2الثلاثاءيومفيالمجلسهذاوانعقد

يوليو25!ىالأربعاءيومعمانفىالمؤتمرعقدوبالفعل

مناطهتمنمندوبا(051)حواليوحضره،أم289

والمفكرينوشيوخها،البلاد،زعماءمن،الأردنشرقي

وانتحبقادتها،را!طنيةاالحركةورواد،الأردنيين

ووضعوا.الطراونةباشاحسينلمؤتمره!ارئيساالمندوبون

وتركأطماعها،عنبريطانيابتخليمطالبينوطنياميثاقا

الأردنكصام!وصصنالأحصارالوطنيينبأيديالسلطة

للأردنيين.وأ

الأردنية،الثوراتضغطتحت.أم349عاممعاهدة

رأت،المستقلةالأردنيةالوطنيةوالقوى،الأردنيةوالأحزاب

معاهدةتعديلبمبدأفقبلت،الموقفتهدئةضرورةبريطانيا

بريطانيا،!ميادةتحتالأردنيالجيشوظل.ام289عام

البريطاينةالحكومةأمامالمجالأفسحأيضاظلهاوفي

البلاد.شعؤونفيللتدخل

البريطانيالانتدابعهدوإنهاءالأردناستقلال

،الأردنشرقيعلىانتدابهاإنهاءعلىبريطانياوافقت

تحالفمعاهدةالأردنيةالحكومةمعلندنفيووقعت

،أم469عاممارس22بتاريخالبلدينبينوصداقة

.أم469يونيو17فينهائياالمعاهدةتلكوأبرمت

أتخذ،بلادهإلىالحسينبنعبداللهالأميرعودةوبعد

الأردنباستقلاليقضيقراراالأردنىالوزراءمجلس

ومبايعة،النيابىالملكيالنظامأساسعلىتاماالمشقلالآ

دستورياملكاالحسينبنعبداللهالأردنشرقيمؤسس

لورثته.مستقبلاالحكميكونوأن.الأردنيةالمملكةعلى

الذيفهو،المطلقةالصلاحياتكلبيدهايلأردنيوالملك

الصباتفاقياتويعقد،الحربويعلنالمعاهداتيعقد

الأردنيالوزراءمجلسموافقةبعدإلآلايبرمهاأنبشرط

ذلك.على

فلسطينو!يةالأردن

بعدوفعليجادبشكليعملوناليهودالصهاينةأخذ

تحقيقعلىأم719نوفمبر2فيبلفوروعدصدور

علىفلسطينإلىوايزمانحاييمفجاء.فلسطينفىهدفهم

أجلمنإيطالية-أمريكية-فرنسية-بريطانيةلجنةرأس

بينالعلاقاتمستقبلولدراسةفيها،الأوضاعدراسة

الانتدابمشتولىبريطانياأناعتبارعلىواليهود،بريطانيا

الهجرةينظمعريضمخططولوضعفلسط!ت،على

الطريقوتمهيدتسهيلها،علىويعملفلسطينإلىأليهودية

عليها.المهجريناليهودإقامةأجلمن

مباشمرةتتأثرالتىالعربيةالبلادأولالأردنوأصبح

التيالصهيونيةوبخطر،فلسطينفيتدورالتيبالأوضاع

علىالمسلحاليهوديالعدوأنوكان.حدودهمنتقترب

،الاردنفيالعربيالشعبيثيرقاطبةوالعربالفلسطنيين

البريطانيةوالقيودجهة،منأم489عامحربحاصة

التي،أم289عاممعاهدةخلالمنعليهمالمفروضة

البريطانيالتأثيرتحتالأردنيةالقواتبقاءعلىركزت

.أخرىجهةمنالمباشر

لحقوماام،489عاماليهوديةالعربيةالحرباندلعت

نكبةحلتعندماالفلسطينيينعلىكبيرةأضرارمنلها

انسحاببعدإسرائيلدولةقياموأعلن.أم489عام

اعترفوقد،أم489مايو51فيفلسطينمنبريطانيا

واحدةدقيقةبعدإسرائيلبدولةترومانالأمريكيالرئيس

المتحدةالأمهيئةفيعضواإلحرأئيلقبلتثم،الإعلانمن

اليهودية-العربيةالحربتكنولم.ام949عاممايوفي

عليهمجداكبيرةخسارةكانتبل،للعرببالنسبةمجزية

الفلسطني.العربيالشعبوعلى

الحديثالعصرفيالأردن

العربيةالدولجامعةعرضتأم،148عامنكبةوبعد

أحتلتهاالتيللمناطقفلسطينيةعربيةحكومةإنشاءمث!وع

المشروعهذاعارضتالأردنحكومةلكن،العربيةالجيولق

جامعةاقتراحالأردنحكومةعارضتكماإصرار،بكل

أقرتهالذيالمشروعوهو،القدسمدينةبتدويلالعربيةالدول

أراضىمعالغربيةالضفةدمجتموقد.المتحدةالأ!مهيئة

الأردنيةالمملكةهيواحدةدولةفيالهاشميةالاردنيةالمملكة

الدمج،مشروععلىالأردنيالنيابيالمجلسووافقالهاشمبكأ،

منجديدأردنينيابيمجلعرذلكأثرعلىبوانتخ!

وقد.أم015عامالغربيةوالضفة،الأردنشرقي:الضفتين

وفي.أم059عامالأردنفيبالو!إلجديديطانيابىاعترفت
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مؤسس!،الحسينبنعبداللهالملكقتلأم151عاميوليو02

وضعتموقد.عبداللهبنطلالابنهفخلفه،الأردندولة

نموومع،الجديدةالتطوراتمعيتمشىللبلادجديددستور

العربية.والبلادالأردنفيالوطنيالشعور

قصيرةعبداللهبنطلالالملكحكمفترةوكانت

عزلبعدهافقط،أشهرثلاثةإلاحكمهيدملمإذجدا

ألمتالتيالخاصةالظروفبسببوأستبعدالحكمعن

بعديكنلمالذيطلالبنالحسينالكبيرابنهفخلفه،به

وصايةمجلسإلىفعهدالرشد،سنإلىوصلقد

الرشدلممنإلىيصلحتىالبلادشؤونلتوليورعاية

قدطلالبنحسينالملكوكان.عشرةالثامنةسنوهو

ونصب.الحسينبنطلالأبيهعهدفيللعهدوليانصب

الأردنيةالمملكةعلىملكاطلالبنالحسينالملك

سلطاتهوتسلمام،529عامأغسطس11فيالهاشمية

أمرأنهلهيذكرومما.ام539عاممايو2فىالدستورية

جونوالهويةالجنسيةالبريطانيالأردنىالجيشقائدبعزل

مارسشحهرأولفىالأردنيالجيشقيادةعنجلوب

منالإنجليزالضباطمنوغيرهبإخراجهوأمرام،569

يقودأنيحاولوظلمخادعا،جلوبوكان.الأردن

بغيضةسياسةوهيالبريطانيةالسياسةباتجاهالعربىالخط

فيسيئادوراجلوبوأدى.فئاتهبكلالعربيالتيارلدى

بينمنوهوام،489عامالصهيونية-العربيةالحرب

الكيانتدعيمعلىعملواالذينالإنجليزالسياسيين

فلسطين.فيالإسرائيلي

التيالتحالفمعاهدةطلالبنحسينالملكألغى

فبراير13فى،والأردنبريطانيابينقائمةكانت

عنالبريطانيةالقواتبإجلاءذلكوألحق،ام579

حسينالملكوتخلص.ام579عامصيففيالأردن

علىالمسلطالبريطانيالثقلعناءمنالأردنىوالشعب

الأردنشرقيإمارةتأسيسمنذاستمروالذيكاهلهم

.ام579عامحتى

الأردنيةوالمملكةالعراقيةالمملكةبينالاتحادأعلن

سوىيدملمالاتحادهذالكن،أم589عامالهاشمية

فيالعراقيةالثورةبقيامالاتحادانهارفقدفقط،أشمهرخمسة

منكلمعالأردنواشترك.ام589عامسبتمبر41

العربيةالقيادةفىالسعوديةالعربيةوالمملكةومصرسوريا

العربيةالقمةمؤتمراتكلفيالأردنشارككما.المشتركة

ال!سرائيلية-العربيةالحربفىالأردنودخل.والإسلامية

للضفةإسرائيلباحتلالانتهتوالتي،ام679عام

واحتلتجدد،فلسطنييننازحينأزمةوقيام،الغربية

وتفاقماسحوريةالجولانومنطقةسيناء،صحرأءإسرائيل

ظلطارئوضعالحربهذهعنونجمجديد.منالموقف

معمواقفهمنسقا،الوسائلبكللإزالتهيسعىالأردن
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كما،النباتلنمواللازمةالأمطارمياهلحجزترابيةوحواجزمصاطبيقيمونالتلالففي.التربةألواعمختلصفيالأرزبزراعةيقومونالمزارعون

الأمطار،مياهتغمرهاحيث،الترابيةبالحواحزالمحاطةالحقولفيالأرزبزرأعةالمزارعونفيقومالمنخفضةالمناطقفيأما)أليصى(.الصورةفيمبينهو

العالم.فيالغذائيةالمحاصيلأهممنالأرزويعد)اليسرى(.الصورةفيمبينهوكما

لأرزا

حيث،العالمفيالغذائيةالمحاصيلأهمأحديعدالأرر

المحصولهذاعلىالعالمسكاننصفمنأكثريعتمد

معظميعتمدبينما،الغذائيةوجباتهممنرئيسيكجزء

طعامهم.فيعليه-تقريبا-آسياسكان

منكلاتضمالتيالحبوبمحاصيلمنالأرزويعد

النجيلية،الفصيلةيتبعوهو.والشوفان،والذرة،القمح

علىقدرتهحيثمن،الحبوبمحاصيلبقيةعنويختلف

فيالأرززراعةوتجودبالماء.ضالمغمورةالأرفىالنمو

نسبةوزيادة،الحرارةدرجةلارتفاعنظرا،المداريةالمناطق

بمبالمياهالأرزحقولغمرإلىالمزارعونويعمد.الرطوبة

والافاتالحشاشوقتل،بالرطوبةالناميةالنباتاتلتزويد

المنتجةالعالمدولوالهندالصينمنكلوتتصدر.الأخرى

محصولنصفمنأكثرسنوياينتجانمعاوهماللأرز،

العالم.فيالأرز

الأرزعليهيطلق،النجيليةالنباتاتمننوعيوجد

الشماليةوالأجزاءكندامنالوسطىالمناطقفيينموالبري

لاأنهإلاأرزاتسميتهمنالرغموعلى،المتحدةالولاياتمن

بالأرز.وثيقاارتباطايرتبط

كلههؤةحمص

-يز!7ع؟ثع!حححس

حس!كمث!؟لمك!بملمممر!1خبءع.*أ-العتكول

لمكاين؟!؟برلأقيص!ثا)الشمراخ!(

حعم!و!!!3؟ش-برقالسيقان

7صء--لا!!سئم

-الم!ممم!صئم!!بر؟!!!لا

!4؟9!؟*!!حسا!وراق

!لا!صلم

علىويحتويسما8و.08لينيتراوحارتفاعإلىينموالأرزنبات

يحملالذيالشمراخأوبالعثكولساقكلويشهيعديدةسيقان

حبة(.51"6-0بينماشمراخكل)يحملالأررحبوب



لأرزا894

الأرزنبات

ويتحول،الخضرةشديدأخضرالصغيرةالأرزنبتةلون

الحبوبوتصل.الذهبىالأصفراللونإلىالنضجتمامبعد

18و.011بينماتتراوحفترةفيالتامالنضجمرحلةإلى

الزراعة.منيوما

فيالرئيسيةالأجزاءالأرز.لنباتالعامالوصف

والأوراق،والسيقانالجذور،،هيالنضجالمكتملةالنباتات

تعدالأسطوانيةالجذورمنمجموعةوتوجد.والعثكول

مجموعةعلىساقكلوتحتويالجوفاء.للسيقاندعامة

الأوراقمنهاتخرجعقد،6و5بينتتراوحالعقدمن

أيضاالعثكولعلىويطلق،والرفيعةالطويلةالنامية

البراعمويحمل،الطرفيةالعقدةمنينمووهو،الشمراخ

علىشممراخكلويحتوي،الحبوبتكونالتيالثمرية

حبة.15و.06بينمايتراوخالحبوبمنعدد

ملم،او.6بينالنموذجيةالأرزحبةطولويتراوح

،القشرةيسمىصلبغلافعلىالحبةتحتويكما

طبقةتحتالنخالةطبقاتوتوجد.أكلهلايستساغ

وتكون.والجنين)الإندوسبرم(السويداءثم،الغلاف

كثيرعلىوتحتوي،الحبةحولصلباغلافاالنخالةطبقات

معظمالنشويالإندو!مبرمويكون،الغذائيةالموادمن

هووالحنينغالبا.تؤكلالتىالمنطقةوهيالحبةمكونات

الجديد.النباتمنهينموالذيالحبةمنالجزء

الجن!تمنالجديدالأرزنباتيتكونوالتكاثر.النمو

منقلائلأيامبعدالإنباتفىالبذرةوتبدأ،الحبةداخل

ويبدأ.شديدةورطوبةمعتدلةحرارةلدرجةتعرضها
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.كبيرةبكمياتالإنسانتناولهماإذا،المهمةالبروتين
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ا!دهون.امن

،اللونأبيضمقشورأرزهيئةعلىالأرزمعظميؤكل

أثناءالنخالةوطبقاتالقثمرةمنهأزيلتالذيالأرزوهو
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فيأساسياعاملابوصفه-أحياناالصناعةفيالسرسوموادالميتةالضامرةالحبوبمننسبةكذلكوتوجدالحام،

والسائل،والإسمنت،العوازلصناعةمثلالمنتجاتبعضالأرزمعالجةوتتم.%5بحوألىنسبتهاتقدرأخرىغريبة

بعضويستخرج.الفرفورالباسمالمعروفالكيميائيالمدقةتستخدمحيثبدائيةبطرقالناميةالدولفي

منالعديديستخدمكما،النخالةمنالطبخزيتالمنتجيناليدينفيوالمتمثلة،البشريةبالقوةيعملاناللذانوالهاون

الجافة(النباتات)سيقانالجافالأررقشآلممياسكانمعالقشورفصليتموفيها،المياهدفعبقوةأو،القدمينأو

والقبعات()الأحذيةالصنادلوحياكةالأسطحلسقف،إعدادهفيتمالبنىالأرزأما.النخالةطبقاتمنقليلجزء

.والسلال.النخالةطبقاتتزالولا""السرلممةالقشرةإزالةطريقعن

الأرزأئواعلأن،الأبيضالأرزمنأعلىغذائيةقيمةذوالأرزوهذا

لمء..سالتيوالمعادنالفيتاميناتمعظمعلىتحتويالنخالةطبقات
الالىمنهايزرعالارز،مندوعا02علىالعلماء!

وكل،الإفريقىوالأرز،الآسيويالأررهما،عارلعرفقط.الناسمنكثيريفضلذلكمنالرغموعلى.الحبةتحتويها

الأرزأما،الاسيويالأرزهو-تقريبا-الأرزمنئزرعماإذاالمضغفيوأسهلالطبخفيأسرعد!نهالأسضالأرز

إفريقيا.غربفيوخاصةقليلةبكمياتفيزرعال!فريقي،?.البنيبالارزقورن

رئيسيةمحموعاتثلاثالىىالا.الاوصلي!جح،عديدةبوقالابيضالارزتحسينويمكن

ء.ءصسيوررويمسمالفيتاميناتتضاففمفلا.الغذائيةالناحيةمنفائدةأكثر

ءفيالهنديالارزيزرع.والجاليي،والياباني،الهندي:هى،الغذائيةقيحتهلزيادةبمالأبيضللأرزالمعدنيةوالأملاخ

الارريزرعبينما،الاخرىالمداريةالمناطقوبعضالهند-.س?ص

المهين،مثلى،ايىقارةمنرودةالأكأالمناطق.الابا.عمليهولاخط.المخالىنزعبسببيفمدهعمالهوتعويضا

!ى.لى"فىأهميتهاالمعدنيةوالموادبالفيتاميناتالأبيضالأرزتزويد

أمريكاوشمالاوروبادولفىوكذلكوكوريا،،واليابانلتلافيوذلكالأرز،علىغذائهافيتعتمدالتيالدول

منآلبأندحثونيسياكثراولثلآل!فيرعرمفاألمجموالأعاتاخلاسمراليا،لنقصنتيجةيحدثالذيبريالبريبمرضال!صابة

مرص.،بريالبريانظر:.الثيامين

صنف.ل!.و...ضغطتحقللبخارالخامالأرزتعريضأيضاويمكن

لطولتبعا،انماطتلاتةإلىالارزاكارعونو!فا!ورليةهذه!لىو!لقالتقثير.عمليةقبلوذلكمعئن،

ملم،5عنحبتهطوليقلالذيالحبةقصيرألارز:الحبةللكسرتعرضاأقلالحبةتجعلوهى.المستوىدونالسلق

بينماحبتهطوقيتراوحالذيالحبةمتولممطوالارزدونالسلقعمليةأنإلىإضافةالأرزتحهيزعمليةأثناء

بينماحبتهطولويتراوخالحبةطويلوالارزملم،6و5والأملاحالفيتاميناتمنكثيرعلىتحافظهذهالمستوى

منكبيرةكميةعلىالحبةطويلالأرزيحتوي.ملم8و6و!!كادجهيز،عمليةأثناءالحبوبتفقدهاالتيالمعد!

ضامطوخفةجفافهفىيتسببالذيالنشاوهوالأميلوز،والأرز.الخفيفالسلقأثناءالحبةفىالموادهذهلاتر

والأرز،الحبةقصيرالأبىزمنبهليحتويبينماالطخ.عندالتجهيزبعدجزئياطبخهيتماللأرزمننوعالتحضيرسريع

لينايصبحلذاالاميلوز،مناقلنسبةعلىالحبةمتوسط9توإلىو!طجال!هيزعندامتصاصاأكثرالحبةوتصبح

المناطقأرزأصنافومعظم.الطبخعندببعضهوملتصقأ.ا!غفىأ!ل

الأرززراعةتنجححينفي،الحبةطويلنوعمنالمداريةالأغذيةمنكثيرفيال!رزيدخل.أخرىاستخدامات

المعتدلة.المناطقفيالحبةومتوسطالحبةقصير،وايضربئلالإفطار،الخاص!الرقائقتشملالتيالمصنعة

ا!لناطقفأرز،زراعتهلمناطقتبغا-أيضا-الأرزويصنفوال!غذية،الخفيفةالغذائيةوالوجبات،الأطفالوأغذية

بالماء،غمرهايتمالتىالمنبعسطةالحقولفييزرعا!لنخففمة.والدقيقالمجمدة

تسمى،حقولإلىتقسمهاترابيةبحواجزالأراضيوتحاطالم!ممةالحبوب)البيرة(الجعةصانعويستخدمكما

-تقريئا-العالميالمحصولثلثويزرع،التحويطات.البيرةصناعةفيأساسىمكونوهوالهريس،عملفي

فيالمرتفعةالأراضيأرزيزرعكما،المنخفضةبالمناطقشرابوهو،اليابانفيالأرزنبيذأوالساكييصنعكما

.الفيضاناتمياهتصلهالاالتيالمرتفعةالتلالمناطقعلىيطقونالصينوفيالأرز.حبوبمن،كحولي

بالرطوبة.تمدهالتيالأمطارمياهعلىالأرزهذاويعتمدالأرزمنيصنعوهو،تسينوابخللأرزالكحولىالشرأب

المحصولسدسبنحوالمرتفعةالمناطقأرزمحصولويقدر.الفطرياتإليهمضافا

يسمىالذيالعالميالمحصمولمنالباقيالنصفأما.العالمىسمادا،أومخصبا"السرس"المزارعونيستعملوقد

أرزخصائصبينيجمعفهو،والتحويطاتالأمطارأرزيستخدمكما،الحيواناتعلفإلىالنخالةوتضاف
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فهو.زراعتهطرقفيالمرتفعةالمناطقوأرزالمنخفضةالمناطق

الأمطارماءعلىالنباتفيهايعتمد،تحويطاتداخليزرع

.الريمياهعلىاعتمادهمنأكثر

منصنفينبينالتلقيحبوساطةهجناالباحثونوينتج

الهجنهذهبزراعةالصينفيالمزارعينبعضويقومالأرز،

شاقا.عملاتتطلبللأنها،كثيرونزراعتهاعلىيقبلويلا

الأرزيزرعاين

!ولىؤ001منأكضفيالأرزبزراعةالمزارعونيقوم

يقربماالعالمفىبالأرزالمزروعةالمساحةإجماليويبلغ

طنمليون475نحوتنتجسنوياهكتارمليون451من

الدافئة،المناطقفىجيدانمؤاالأرزوينموالأرز.منمتري

مصادرأوالأمطارمياهعنالناتجةالرطوبةفيهاترتفعالتي

المناطقمنكثيرفىالملائمةالظروفهذهوتتوافر،الري

منهامعينةأنهاربينالمحصورةوالأرأضي،والوديانالمدارية

فيوالميكونجالهندفيوالجانجالصينفىيانجتسينهر

.فيتنام

الأرزمن%09نحوبزراعةالاسيويونالمزارعونيقوم

أكثروالهندالصينمنكلوتعد.العالممستوىعلى

منأكثرمعايزرعادفهما،العالمفىللأرزإنتاجاالدول

المنتجةالدولوتتصدر،العالمفيالأرزإنتاجمن05%

،واليابانوإندونيسيا،وبورما،بنغلادلق،منكلالأخرى

عشرتنتجهمامحصولمجموعويقدروتايلاند.،وفيتنام

سنوئا.متريطنمليون2،ءنحوأوروبيةدول

الأقصىالشرقدولمنالمهاجرينأعدادلزيادةونظرا

العاداتولاختلافأوروبا،دولإلىالأوسطوالشرق

الدولمنعددأصبحفقد،المهاجرينهؤلاءلدىالغذأئية

وتستهلكللأرز.المستوردةالدولقائمةرأسعلىالأوروبية

وتستوردسنويا،الأرزمنطن003).00المتحدةالمملكة

الأرززراعةفيالرائذالعالمدول

لا3سنويابالطنالأرزمنالمنتج

...............الصين

متريطن36087/1،"..

.........الهند

متريطن070.111،"..

ا...إندونيسيا

متريطن44ر00.742"

..اسغلادش

!تريطن72ر000،955

.8!يتام

متريطن2169،1لأ...

."تاللالد

متريطن.0.17291""

بورما

متريطن13لأ،658"".

اليالاد

متريطن21..000688

الفلين

متريطن)483،9"".

البرازيل

مريطن2-32.9.ء"..

لا--!-أم99-أ1التلاتة-989ألأعراممتوصطتمت!الأرقام

.المتحدةالملأمالاسةراشراعةالأعديةمطمة.المصدر

إلىإضافةسنوياالأرزمنطن000،002فرنسا

فرنسا.منالجنوبيةالمناطقتنتجهاطن6هلأ...

توسعتفقدجيدمردودذاتالأرززراعةلكونونظرا

تنتجمزرعة1)005منأكثرويوجدأستراليا،فىزراعته

%09تصديرويتمسنوئا،الأرزمنطن000.008نحو

.المحصولمن

ماجميعالأرزبزراعةتقومالتيالدولوتستهلك

سلعةيستخدمالذيالأرزمقدارأماتقريئا،الأرزمنتنتجه

س!-*!ثىحصش!كل

ل!!+!س

سمياور-*ح!صص9نبالياا

لصينا

لحبهر-خ!3،.8

---فيتنام،

.رما!-كار!الفلبين

لا5"ك!

ولي!ند"-

.!حد!.كد(!اح!

لممدغشفرو!اس!تر!الحاء

رئيسيةمناطق!

كاوبا
اصرولب

-ةلمتحداق!لايالو

حمأ-!-3

!!.

يلىزلبرا-ا

+،أمريكا

ممم!هح!

فيالأرزإنتاجمناطق

والهسدالصينتشج.العالم

نصفمنأكثرمعا

العالم.فىالأرزمحصول

المهمةالأحرىالدولومن

،بنغلادش:إنتاجهفى

ندوليسيا،وإ،ولورما

ند،يلاوتا،دلالياوا

.موفيتنا
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الأرزالدولبعضوتستورد.%5منأقلفهوعالميةتجارية

تلفأوتدهورإذاأخرىدولتستوردهكما،منتظمبشكل

محصولها.

،وباكستانتايلاند،:هيللأرزالمصدرةالدولوأهم

نحوالأخيرةتصدرحيثالمتحدةوالولايات،والصين

.عامكلمحصولهامن04%

الأرززراعةكيفية

ومدىالعمالةلتوافرتبعاالأرززراعةطرقتختلف

الأيديلوفرةونظرا.الزراعيةالالاتاستخدامإمكان

الناميةالدولوبعضاسياشرقجنوبفيالعاملة

الأيديبالممتخدامتتمالأرززراعةمعظمفإن،الأخرى

وأ)الثيران(الأبقارالمزارعينبعضلدىويوجد.العاملة

ويستخدم.التربةحراثةفىتستخدمالتىالجواميس

مراحلمعظمفىالالاتالمتقدمةالدولفيالمزارعون

.الإنتاج

تسقطالتىالمناطقفي،العالمفيالأرزمعظموينمو

الأقل،علىسما..عنتقللاالأمطارمنكميةعليها

نسبةفيهاتقلمناطقفىالأرززراعةللمزارعينويمكن

إلىالأرزويحتاج.ألارضبريذلكويعوضونالأمطار

خلالوذلكالأقلعلىم21يباحرارةدرجةمتوسط

الثقيلةالخصبةالطينيةالتربةفيالأرززراعةوتجود.نموهفترة

الاحتفاظعلىجيدةقدرةلهاالتيالحموضةإلىالمائلة

بالماء.

ممط:رئيسيةمراحلبأرلغاللأرززراعةعمليةتمر

مقاومة3-.الزراعة2-وتجهيزها.التربةإعداد-ا

الحصاد.-4.والآفاتالأمراض

.بالآلاتأو()الصورةالترأبيةالرقعةفيباليدالأرزبذورزراعةيمكن

ثمومىصغيرةأحواضبزراعةالاسيويينالمرارع!تمنكثيريقوم

بالماء.مغمورةحقولإلىالأرزشتلاتينقلود

الىبئفيجيدانمؤاالأرزينمو.وتجهيزهاالتربةإعداد

بعملالمزارعونويقوم.المياهمنضحلةبطبقةالمغطاة

وذدكالسدود،أوالحواجزتسمىمنخفضةترابيةحوائط

آسيامزارعيمنكثيرويغمر.الأحواضفيالمياهلحجز

إلىالتربةقواملتحويلوذلكتسويتها،قبلبالماءحقولهم

الحشائشودفنالحرثعمليةتسهل،ناعمةطينيةمادة

بالتحويط.العمليةهذهوتعرف

بوساطةالتربةتسويةالناميةالدولمعظمفيويتم

وجودمنالتسويةبعدالتأكدويجب،الكبيرةالزلاجات

بسرعةالمياهتصريفيمكنحتى،الأرضفيبسيطميل

لحرثخاصةالاتالمزارعونويستخدمالحصاد.قبل

غيرأسمدةالمزارعونيضيفوقدالحواجز،وإقامةالتربة

منكلويعد،التربةخصوبةلزيادة،الزراعةقبلعضوية

شمائعةالخصباتمنوالبوتاسيوموالفوسفورالنيتروجين

.الا!شخدام

)أليمش(.الصورة!ىمبينهوكمابالماء،المغمورةالحقولإلىالمشتلمنالششلاتفتمقليدويا،آسياقارةفىالأرزمحصولمعظمزراعةتتم

الصورةفيمبيرهوكمالتحفحزمفيالنباتاتأعوادتربطتم،والسكاكينبالمناجلالنباتاتسيقانبقطعالمزارعونيقومالحصادوعند

(.)اليسرىالصورةفيمبينهوكماالحمو!أغصلغرايلعلىالأعوادتضربثم)الوسو(
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بزراعةالناميةالدولفيالمزارعينبعضيقوم.الزراعة

ذلكمنالرغمعلىول!ش،التربةفيمباشرةالأرزحبوب

فيبكثافةالحبوبزراعةهيثميوعا،الأكثرالطريقةأننجد

بالمياهالمغمورالحقلإلىالشتلاتنق!!ثمصغيرةمشاتل

لبقاءاللازمالوقتالطريقةهذهوتقللأمعابئ.عدةبعد

يوما،02و51بينتتراوحمدةالحقولفيالأرزنباتات

بزراعةتقومالتيالمناطقفىمه!ةالطريقةهذهوتعد

وبامشخدام.عامكلنفسهاالأرضعلىمختلفةمحاصيل

الحشائشمكافحةمنالمزارعونسمكنالشتلطريقة

منضئيلةنسبةإلاتتمكنلاحيث،أفضلبويقة

المشاتل.فيالكثيفةالأرزانباتاتوسطالنمومنالحشاش

الحقولفىالحشائشمكافحةسهوأصةإلىإضافةهذا

.الشتلاتأيزدادعندماالمستديمة

6و3بيرتتراوحمجموعةبنقلالمزارعونويقوم

وحودمع،التربةفيواحدةحفرةفيزراعتهاوتتم،شتلات

عنشتلاتمجموعةكلتبعدبحيثالماء،منخفيفةطبقة

سم.2و.01لينتتراوحمسافةاللأخرىالمجموعة

إلىالصناعيةالدولفيالمزارعينمنكثيريعمدر

بوضعتقوموهي،البذرةزرعآلةتسمىآلةا!متخدام

التربةغمرإلىالمزارعونويلجأ.التربةفيمباشرةالحبوب

زراعةعمليةبعدمنخفضةالرطوبةنسبةكانتإذا،بالمياه

منرأسدراتتم!شحتىصرفهاذلكبعديتمثم،المحصول

أمخمراعملياتتجرىأنيحدثوقدوالعمو.الإنبات

إلى8النباتاتارتفاعيصلأنقبلمراتعدةوالصرف

الحقلشيالمياهمنسوبعمقيظلأنعلى،دمحم01أو

قليلة.لأسابيعالحصادعمليةقبلسم2و.5بينيترارح

التربةسطحعلىالحبوببنثرالأرزمزارعىبعضويقوم

ارتفاععلىتحلقصعغيرةطائرةبوسعاطةبالماءالمغمورة

مهياةالبذورتكونأنيجبالحالةهذهوفي،منخفض

وذلكالماء(،في)منقوعةالنثرعمليةقبلللإنبات

الحبوبطفوعدممنوللتأكدالنموسرعةعلىللمساعدة

بوساطةالأسمدةرش-أيضا-ويمكنالماء.سطحعلى

.الطائرات

مرحلةالمرحلةهذهتعد.والآفاتالأمراضمكافحة

حيثالأرز؟منجيدمحصولعلىللحصولمهمة

نباتاتوالفيروساتوالبكتيرياأ!طرياتامنكلتصيب

نباتاتالحشائشتنافسكما،الأمراضلهاوتسببالأرز

التردة.منالغذائيةالمكوناتعلىالحصولفيالأرز

والثاقباتالنطاطةالحشرةمثلالحشريةالافاتوتهاجم

الموادالمزارعونويستخدم.محصولهوتتلف!الأرز،مسيقان

لأنونظرا.الافاتهذهمنالعديدلمكافحةال!صميائية

فإنه،والبيئةبالإنسانتضرالكيميائيةالموادهذهمنكثيرا

وآلاتاششطائراتيستعملولىاللتقدمةالدولفيالأرزمزارعو

.الضارةا!لأعشابلىرشر"هـةأ!اااكمدهمغو.أصسى

استعمالها.فيالحيطةيتخذواأنالمزارعينعلىيجب

مقاومةالأرزمنأصنافزراعةإلىالأرزمنتجوويعمد

محصولأعلىعلىللحصولوذلكبموالافاتللأمراض

ممكن.

حقولمنالمياهبصرفالمزارعونيقومالحصاد.عملية

حصادويبدأ؟ثلاثةأولأسبوينالحصادموعدقبلالأرز

ماالحبوبفيالرطوبةنسبةتتراوحعندماالأرزمحصول

الحصادبعدالرطبالأرزتجفيفويحب%،2وه18لين

لتبييض.اأرأضحزيناشقب!

يدوياالناميةالدولفيالأرزحصادعمليةوتتما

وأالمناجلبومعاطةالنباتاتسيقانبقطعوذلك

أشعةتحتوتجفيفها،حزمفيربطهاثماالسكاك!ت،

لعمليةجاهزاالمحصوليكونذلكوعند،الشمس

أجزاءبقيةعنالحبوبفصلعمليةوهي،الدرس

الش!اريخضربعمليةالمزارعينبعضويتبع.النباتات

بينالحبوبتسقطحيث،الخيزرانأعوادمنغربالأمام

الدراساتالمزارعينبعضيستخدمكما،الغربالفتحات

المواشيتقومالمناطقبعضوفى.بالبنزينتعملالتى

احتاجتوإذا.الحبوبفصلبغرض،الحزمعلىبالسير

فيمكن،الدرسعمليةبعدالتجفيفبعضإلىالحبوب

الشمس.أشعةتحتحصرعلىنشرها

معاالأرزودرسحصاديتمالصناعيةأصدولاوفى

كفاءةذأتضخمةآلاتخلالمنوذلك،واحدةبعملية

الأرزتجفيفذلكلرالدراسةالحصادةتسمىعالية

ساخن.هواءلتياردتعريضهالرطب

الأرزتجهيزكيفية

الأرزويسمىبالقشرةمغلفاحصادهلعدالأرزيظل

ويعالجالمقشور(،غيرالأرز)أوالشعير،الأرزأوالخشن
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المتقدمةالدولتستخدم

الميكانيكيةالحصادآلات

الحصادةلاسمالمعرولة

الأرر.حصادفيالدراسة

أبيض.أرزهيئةعلىيباعثم،المضاربفيالأرزمعظم

معظمفيالالاتالأرزضرببعمليةالقائمونويستخدم

الناميةحتىالدولجميعفيوذلك،العمليةهذهمراحل

بعدالأرزتجهيزلعمليةأمعالمميةمراحلثلاثوهناكمنها.

منالتخلص2-،القشرةونزعتنظيف-أ:هىحصاده

.الجودةحمسبالفرز3-،النخالةطبقات

ماكلإزالةتتمالعمليةهذهوفيوالتقشير.التنظيف

وحشاشوقمقأتربةمن،الخشنالأرزبحبوبيعلق

لفصلغرابيلالعمليةهذهفىوتستخدم.أخرىومخلفات

البقايالطردمراوحعلىالحبوبتمررثم،الغريبةالأجسام

.الوزنالخفيفةالنباتية

آلةفيالتنطفبعدالخخشالأرزحبوبوتوضع

بينالحبوبتمرحيثالقشرةلنزع،القشرةالةتسهى

عنالقشرةتفصلحجريةأقراصأو،مطاطيةأسطوانات

عنالقشورتفصلثم،الحبوبتكسيربدونالحبة

ذلكبعدالحبوبوتمر.الشفطعمليةبوساطةالحبوب

يتملمآخرأرزأيعنالمقشورالأرزلفصلكرابيل،على

عليهويطلق،تقشيرهبعدالأرزبعضيعبأوقد،تقشيره

وقد،أبيضأرزاليصبحالأرزمعظمويعالج.البنىالأرز

قيمتهلت!يئ؟أخرىطريقةايةأوبالسلقيعامل

الغذائية.

تقشيرهبعدالبنيالأرزيمر.النخالةطبقاتلزع

طبقاتمنالحبةتحتويهمالإزالةالاتمجموعةخلال

السويداءمنطقةأما،الجنينوكذلك،النخالة

الذيالأبيضللأرزالمكونةفهيالمتبقية)الإندومسبرم(

حيواناتتغذيةفىالنخالةمعظموتستخدم.نأكله

واحدةآلةتوجدالا!ميويةالدولمنكثيروفي.المزرعة

النخالةومعظم،القشرةتفصلالتقشير،طاحودةتسمى

تتمالنخالةطبقاتنزععمليةوبعد،واحدةعمليةفى

للبئ.وتجهيزهالأبيضالأرزتعبئة

درجاتإلىالأرزفرزعمليةتتم.الجودةحسبالفرز

معظمفىوتوجد،للتسويقلإعدادهالاتبوساطةمختلفة

وتبنىالأرز،درجاتلتصنيفثابتةمقاييسالمتورةالدول

الحبة،حجممثل،الجودةأساسعلىالدرجاتهذه

منالأبيضالأرزيحتويهماومقدار،الرطوبةومقدار

الولاياتفيفمثلا.القوامطباشيريةأومكسورةحبوب

!"أ"رقمبينماالجودةدرجاتتتراوحالأمريكيةالمتحدة

أقلوهو?6?،ورقمالأرز،جودةحيثمنالأحسنوهو

الدرجاتأقلمنالأمريكيةالعينةدرجةوتعدجودة

تبدوالتيوالآلة.القشرةيمثسهالديالحبةغلافنرعأيالأرزتبييض

تزيللاولكنهاالأرز،حبةغلافتفكيكعلىتعملالصورةفي

.البدرةبجنينالمحيطةالسخالةطبقات
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تاريخيةنبذة

منولكنمرة،أولالأرزنشأومتىأينيقينانعلملسنا

آسيامنالشرقيالجنوبفىبريانماقديكونأنألمحتمل

وجدوقد.وأكلهبجمعهالأهاليوقام،السنينآلافمنذ

طعاماالأرزيزرعونكانواالناسأنيفيدماالاثارعلماء

منالجنوبيةالمنطقةفيوذلك،.مق0005عاممنذلهم

،وفيتناملاوسوكذلكتايلاند،منالشماليوالجزءالصين

الشماليالجزءإلىوامتدالمناطقهذهفيالأرزأنتشروقد

الهند،مناخربيةاوالمنطقةوكورياواليابانالصينمن

إندونيسيا.منالجنوبيةوالمنطقة

آسيامنمعهماالأرزاوالم!ضشفونالتجارحملولقد

الأرززراعةامتدتثم،العالممنالاخرىالأجزاءإلى

003سنةمنذوسورياحاليا()إيرانالفرسبلادحتى

الجنودطريقعنالأرزالأوروبيونعرفوقد.مق

الأكبرالإلممكندرقادهاالتيالحربيةالحملةأثناءالإغريق

فىالأرززراعةتتمولم.م،ق032سنةفيالهند،إلى

بفتحالمسلمونقامحينم،007سنةفىإلآأوروبا

عندالعلومانظر:الأرز.زراعةإليهاوأدخلواأمسبانيا،

طريقعنإيطالياإلىالأرزأدخلثم.والمسلمينالعرب

إلىزراعتهامتدتثم،السنينمنبضئمئاتبعدأسبانيا

الأسبانالمكتشفونوقام،الشرقيةالجنوبيةأوروبادول

فىرحلاتهمخلالالغربيةالهنديةالجزرإلىبإدخاله

عشروالسابععشروالسادسعشرالخامسالقرون

خلالالأمريكيةالجالياتإلىزراعتهووصلت،الميلادية

.الميلاديعشرالسابعالقرن

الحكوميةالتجاريةالوكالاتقامتأم069عاموفي

العالميالمعهدبإنشاءالخاصةالمؤسساتبعضبمعاونة

عملاشتملوقد،الفلبينفيمقرهجعلتالأرزلأبحاث

العالميالمجهودمنجزءوهوالأرز،إنتاجتحسينعلىالمعهد

الناحالمجهودوهذا،الناميةالدولفيالغذاءإنتاجزيادةفى

وقامالخضراء،افورةاسمعليهأطلقمهماجزءاكان

ذاتالأرزمنجديدةأصنافبتطويربالمعهدالباحثون

عندوبخاصةالقديمةالأصنافمنأعلىمحصول

طويلةعادةالأرزمنالتقليديةالأصنافوتكونتسميدها.

عاليةالجديدةالأصنافوتتصف.والتلفللرقاديعرضهامما

للرقادومقاومتهاأقوىوسيقانهاأقصر،نباتاتهابأنالمحصول

اكتشافعلىالستينياتمنذالعلماءعكفوقدأقل.

والإصالة،للأمراضأكبرمقاومةلهاجديدةأصناف

.ريبدونالنموعلىقدرتهاإلىبالإضافةبالحشرات

فىالناميةالدولبعضفيملحوظبشكلزادوقد

،الحرثفيللالاتالمزارعينالممتخدامالأيابمهذه

والتىالأرزبمحصولالمتعلقةالأخرىالاعمالوبعض

فيالمزارعينالحالمسوبيساعدكمايدويا،تجرىكانت

الدولفىوبخاصةالريفيوالتحكماالإنتاجتخطيط

.المتطورة

.الحبوبسوسةبمالبريالأرزبمالزراعة:أيضاانظر

الموضوععناصر

الأرزنبات-أ

الأررلنباتالعامالوصف-أ

والتكاترالنمو-ب

الأرزاشخدامات-2

العداء-أ

أحرىاستحدامات-ب

الأرزأنواع-3

الأرزيزرعأين-4

الأرززراعةيهفية-5

والآفاتالأمراضضكافحة-جوتجهيزهاالترلةإعداد-أ

الحصادعملية-دالرراعة-ب

الأرزتجهيزكيفية-6

والتقشيرأضظيفا

النحالةطبقاتدزع!-

الحودةحسبالمرر-ح

تاريخيةنبذة-7

ألئلة

العالمح!؟الأررمحصولمعظمتحتحالىاطتادااسدوأ!اداما-أ

الابيض؟الأررسأكترالبىللأرزالعذائيةأغائدةائعدلمادا-2

الأرز؟لنحاتالرئيسيةالأردعةاالأجراءاما-3

التىوالحشراتالأمراضمكافحةللمزارعينيم!شكيى-4

؟لأرزاتصي!

الناميةالدولسكلبينالأرزرراعةطرقفىالاحتلاك!ما-5

المتقدمة؟والدول

الأصنافمزاياومابالماء؟حقولهمبعمرالأرزمزارعويقوملماذا-6

الأرز؟منالجديدة

الأرز؟حمةمنيؤكلجرءأي7

فيزراعتهصالمسخفضةالأراضيفيالأرززراعةتحتلففيبم8

المرتفعة؟الاراضي

فيتنموالخضرةدائمةالأشجارمناسمدلمجموعةالأرر

الأرزمنرئيسياننوعانوهناك،العالمأنحاءمنالعديد

منالحقيقىوالأرزالسروفصيلةمنكيوبرسينيوسهما

الصنوبر.فصيلة

الميزانكفةتشبهصغيرةبأوراقيمتاز.كيوبرسينيوس

أشكالأيضالها.الأغصانظهرعلىمسطحةوتنمو

اسم،3،عنمعظمهاطوللايزيدصغيرةمخروطية

أمريكافىكيوبرممينيوسأرزمنعديدةأنواعوتنمو

الرطبة.التربةفيوتنموعميقةليعستوجذورها.الشمالية

الشماليةلامريكاالغربيةالجبالفيأورفوردبورتأرزينمو
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وهماالملأرزالرئيسينالنوعينتركيبةتختلفللأرز.ارئيسيةالأنواع

بورتأرز،كيولرممينيوسنوعيشمل.الحقيقيوالأرزكيوبرسينيوس،

الحقيقي.الأررإلىينتميفهو"أعلى"إلىلبنانأررأماأسمل""إلىأورفورد

الشماليةأمريكاأرزيعدكاليفورنيا.شمالىإلىألاسكامن

ويقشطبسهولةينشرأنويمكن،للتعفنالمقاومةشديد

وأقلامالقواربصناعةفيأخشابهوتستخدموينقع!

الهاتف.وأعمدةالرصاص

باقاتلهالصنوبرلفصيلةينتمي.الحقيقىالأرز

بينماطولهايتراوحالإبرتشبهأوراقذاتعشبية

الشكلمخروطيةأسطوانيةوجيوبسم4وسما3،

الخروطيةالأشكالتنمو.سما3و8بينطولهايتراوح

وتستغرقالنموالمكتملةالأشجارأغصانمنمباشرة

تنضج.حتىعامين

فيينموالذيالأطلسيأرزالأرز:منأنواعأربعةهناك

الذيالقبرصيوالأرز،الشماليةامريكافيالأطلسجبال

الشرقفيينمووالذيلبنانوأرز،قبرصجزيرةفيينمو

أرزيمتازالهند.أوالهملاياوأرزالوسطىواسياالأوسط

أرزأغصانوتتجهأعلا،إلىرأسياتمتدبأغصانالأطلس

يعتبرأفقيا.لبنانأرزأغصانتنموبينماأسفلإلىالهملايا

تتمتعالتيالمناطقفىخاصةللزينةيزرعفخفاشجراالأرز

الصلابةشديدلكنهخفيفالأرزوخشب.دافئبصيف

بأنلبنانأرزويمتاز.طيبةرائحةولهللأحمر،مائللونه

الشرقحضارةفيقديمااستخدموقدخاصا،أريجالخشبه

تواجدويقلوالمقابر.والمعابدوالسفنالمنازللتشييدالأوسط

لبنانأرزويعتبر،استخدامهفيللإفراطوذلكطبيعياالشجر

.بالانقراضالمهددةالأصنافمن

لون،الخضمرةدائمةالأشجارمنأخرىأنواعتوجد

أستراليا.فيأرزألثمجاربأنهاتعرفللاحمراريميلخشبها

الأحمرالأرزالشجر.مننوعينعلىالأرزاسميطلق

الفارسية.الليلكشجرةأوالأبيضوالأرز

لعرعر.ا:نظرا.شجر،لأحمراالأرر

عشبعلىينموحبي،نباتحبوباليريالأرر

إلىالبريالأرزسيقانوتنموبالأرز.صلةلهوليست،مائي

الحبوبعلىويحصل.م4.2و21.بينيتراوحارتفاع

رؤوسمن-العاليةوالفيتاميناتالبروتيناتنسبةذات-

البحيراتفىطبيعيةبصورةالبريالأرزوينمو.السيقان

النباتأنكما.الشماليةأمريكاشرقيشمالالضحلة

الهنودكانوقد.اصطاعيةأرزحقولفىتجارياأيفخايزرع

حافةفوقالنباترؤوسبثنيالبريالأرزيحصدون

فإنالانأمالفصلها.بالعصيالحبوبيضربونثم،القارب

آليأ.يحصدالمحصولمعظم

الأرز.انظر:.لبئانأرر

إلىتنتميشجرةالأرزيةنبات.فياتالأررية،

أوراقلهاالتيالأشجارلمعظ!موخلافا.الصنوبريةالفصيلة

خريفكلالأرزيةنباتأوراقشساقطبالإبر،شبيهة

منالنوعهذاويدعي.الأوراقمنعاريةالشتاءفىوتبدو

ومعظم(.الاوراق)المتساقطةالنفضيةبالأشجارالأشجار

.الخضرةدائمةالصنوبريةالفصيلةفيالأخرىالأشجار

.الشجرة:انظر

الكرةن!مفأنحاءكافةفيالأرزيةنباتاتتنمو

الإبريةأوراقهابفضلعليهاالتعرفويسهل،الشمالي

شسبيهةفروععلىمجموعاتفيتنموالتيالشكل

البراعم،بعضمنالصنوبراتأوالأكوازتنموبالمهماز.

قلفولهوكندا.المتحدةالولاياتعربفيينموالغردمةالأرزيةنبات

خضراءأوراقذات!فتوحةوقمم،برتقالىأحمر،الحراشف!كثير

للخشب.مهمومصدر.!اتحة
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لونهاويكون،سم2حوالىإلىالناضجالكوزطولويصل

شديدأحمرليصبحيتحولثمفاتحاأحمرأسدايةافي

الأكوازتظل.اللونكستنائيةتصبحنضجهاوعند،الحمرة

زراعةوتشيع.الإبريةالأوراقسقوطبعدالأشجارعلى

وقممه،الجذابمنظرهلسببللزينةكنباتالأرزيةنبات

المصفر.الأخضراللونذاتالمفتوحة

الشائعةالأرزيةنباتأوالأوروبيةالأرزيةنباتيعتبر

علىأيضايزرعكماأوروبا.وسطجبالمنمحليةلفمجرة

للاستفادةالمتحدةوالولاياتأوروباشماليفيواسعنطاق

إلىطولهيصل.العامةالحدائقولتزيينأغوياخشبهمن

كثيروهو،ورديرماديأو،اللونرماديوقلفه،م04

ومتصمدع.الحراشف

تشيعثما،أسالاناهوالأصلياليابانيةالارزيةنباتموطن

!مأسرعينمووهو.خشبهبسببأخرىأماكنفيزراعته

طولهيصلأكثر.الأمراضيقاومكما،الأوروبياللاركس

وأ،الحراشمفكثيرقانمحمربينوقلفهمترا،03إلى

شمالفيمحليةشجرةالغربيةالأرزيةنباتيعتبر.متصدع

أيضايزرعكماكندا،غربىوجموبالمتحدةالولاياتعربي

منللاستفادةوأوروباالمتحدةالولاياتمنأخرىأنحاءفي

شجرةالغربيةالأرزيةونبات.الاستعمالاتالمتعددةأخشابه

كثيربرتقايأحمروقلفها،م45إلىارتفاعهايصلضخمة

فاغ.أخضرومظهر،مفتوحةتيجانذاتوهى،الحراشف

شمديدا.شبهادوغلالرتنوبشجرالنوعهذاشجريشبه

الأشجار؟النفضيةالأشجارالصنوبر،:أيضاانظر

.الخضرةدائمة

قادةتشملكانت،عاليةاجتماعيةطبقةالأرستقراطيلأ

منزلةأرفعأنهمأعضاؤهايدعي.الأمةأوالدولةفيالحكم

الاسريةصلاتهماالمجتفبسببفىالناسمنغيرهممن

حلمةتشير.وقدراتهموثرواتهمالاجتماعيةومكانتهم

عددعليهيسيطرالحكممنشكلإلى-تاريخيا-أرستقراطية

.البارزةالاجتماعيةالمكانةوذويالأثرياءالمواطيماتمنقليل

ألقاباالأرستقراطيةالطبقةأبناءمنكبيرعددويملك

إنجلترا،فيوالبارونالدوقمتل،أصثرفاعنكنايةموروثة

والبككالباشاالعثمانىالحكماخلفهاالتىالألقابوبعض

للأشخاصدائمايعطونهاالملوككانالألقابهدهمصر.في

أغلبفيللدولةخدمتهأوالشخصبثروةمنهمااعترافا

بسببالأرستقراطيةامصافيدخلونالناسكان،الحالات

.الأرضمنكبيرةلمساحاتامتلاكهم

فيالكريمالقرآنإليهاأشارالتيهيالفئةهذهولعل

ففسقوامترفيهاأمرناقريهنهلكانأردناهـاذا)تعالىقوله

.61الإسراء:تدميرا!فدمرناهاالقولعليهافحقفيها

علىلسيطرالأرستقرأطياتكانت،القديمةالأزمانفي

كانت،المتأخرةالأزمانفيوروما.اليونانفيالحكومات

الحرببحلولوألمانيا.وروسياواليابانبريطهانياتحكم

الفكرةمسيطرتام(،189-191)4الأولىالعالمية

خلالمنالأممنالكثيرفيمتساوونكلهمالناس:القائلة

دورتقلص،ذلالثعننتج.والاشتراكيةالديمقراطية

حاد.بشكلالحكمفيالأرستقراطية

وعالمومعلمفيلسوف.م(.ق232-)384أرسطو

بينفيلسوفينأهم،أفلاطونوأستاذههويعتبر،يوناني

القدماء.أجونانافلاسفةجميع

أليونان.شماليرستاجيرابلدةفىأرسطوولد.حياته

باكاديميةالتحق،عمرهمنعشرةالثامنةبلغوعدما

إلايغادرهاولمعاما02لمدةفيهاوظلأثينا،فيأفلاطون

..مق347عامأفلاطونأستاذهموتبعد

ملكفيليبامشدعاه.م،ق342أو343عاموفي

باسمالتاريخفيعرفالذيابنهوتربيةلتعليممقدونيابم

الأكبر.اللإسكندر

مدرمشهوأنشأ،.مق334عامأثيناإلىأرسطوعاد

وتلاميذهأرسطوعلىأطلقوقد.الليسيومباسمالمعروفة

المشيأثناءدروسهيلقيكانأرسطولأنا!لشائينالممم

.الليسيومانظر:.تلاميذهبصحبةأضجوالوا

رمى..مق323عامفيالأكبرالإسكندرموتبعد

مصيرمنوخوفا.الالهةاحترامعدمبتهمةأرسطوثيميونالأ

حاليا)اسمهاكلسيسمدينةإلىأرسطوهرب،سقراط

واحد.عامبعدهناكماتحيثكلكيس(،

ثلاثإلىمؤلفاتهتنقسمأرسطو.مؤلفات

المذكرات2-الشعبيةالمؤلفات-أ:مجموعات

لعامةكتاباتالأولىالمجموعةكانتوقد.المقالات3-

الثانيةالمجموعةوكانتمدرستهخارجالجمهور

والسجلاتالبحوثموادمنتصكشيفات)المذكرات(

مصدرالتكون،تلاميذهبمساعدةأعدهاالتاريخية

فقدتوقد،الدارسونالعلماءيحتاجهاالتيللمعلومات

منجداالقليلإلايبقولمالشعبيةالكتاباتكل

مؤلفاتكلتقريبافتمثل،المقالاتمجموعةأما.المذكرات

وقد.الانحتىوبقيتالضياعمنسلمتالتيأرسطو

فقط.المدرسةداخلللطلابمؤلفةالمقالاتكانت

أرسطوفلسفة

مؤلفاتلكلالجامعالاسمهوالأورجانون.ا!لنطق

تلكلأن،الأداةأورجانونكلمةوتعني.المنطقفيأرسطو

وأالأداةهوالذيالفكرموضوععنتبحثكانتالمؤلفات

بتحليلقامفيلسوفأولأرسطوكان.أطمعرفةالومميلة
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بريشة)الصورةهوميروساليونانيللشاعرتمثالإلىين!وهوأرسطو

(.رمبرانتالهولنديالفمان

تكونماقضيةأناستنباطمنطقيايمكنبموجبهاالتيالعملية

اعتقادهكانفقد،أخرىقضاياصحةإلىاستناداصحيحة

منشكلأساسعلىتقومهذهالمنطقيالاستدلالعمليةأن

البرهنةيمكن،القياسحالةفي.القياسسماهالبرهانأشكال

هناككانتإذامعينةقضيةصحةعلىمنطقياالاستدلالأو

فانإنسانك!!أ-ذلكومثال،صيمحيحتانأخريانقضيتان

.فانسقراطإذن3-إنسانسقرأط2-

هىللطيعةالملازمةالتغيرخاصيةكانت.الطبيعةفلسفة

أرسطوبهيعرفالذيللحدأرسطوانتباهاسترعىماأكثر

التيالأشياءدراسةبأنهاالطبيعياتكتابفيالطيعةفلسفة

بيننفرقأنيجبالتغيرنفهمأمميأرسطو:قالوقدتتغير.

التغيرفإنأرسطو،اعتقادوحسبالشيء.أووالمادةالصورة

أرسطوعددوقدجديدا.شكلانفسهاالمادةتكتسبأنهو

الصورياسحبب2-الماديالسبب-أللتغير:أربعةأممبابا

الماديالسببفمثلا.النهائيالسبب4-الفعالاسمبب3-

والسبب،التمثالمنهاالمصنوعالمادةهومنحوتلتمثال

هوالصوريوالسبب،المثالبذلهالذيالنشاطهوالفعال

هوالنهائيوالسببالتمثالمادةفيهصيغتالذيالشكل

.المثالذهنفيكانالذيالتصميمأوالخطة

مننوعاباعتبارهاالحركةبدراسةأرسطوقامكذلك

كما،السماويةالأجرامحركةبشأنوكتبالتغير،أنواع

ما.شىءتدميرأوخلقعندتحدثالتيالمتغيراتفيبحث

الوظائففيأرسطوبحث،الروحعنكتابهفي

يعدأنهكماوالجسد،الروحبينالعلاقةوفىللروحالمتعددة

معلوماتجمعفقدالأحياء،علومفيمشهورعالمأول

يأغائيا،الحيةالكائناتأجزاءوحللالحيواناتعنوفيرة

الأجزاء.تلكمنجزءكليحققهاالتىالغايةأساسعلى

ماكتابهفيأرسطوحاول)الميتافيزيقا(.الطبيعةماوراء

أبدا،تتغيرلاالتيبالأشمياءخاصعلمتأسيسالطبيعةوراء

والمعرفة.للحقيقةالأساسيةالعامةالمبادئودرأسة

الأخلاقعلميبحث.والسياسةالأخلاقعلم

التيالمعرفةتلكأي،العمليةا!لعرفةيسمىمافيوالسياسة

فيوالعيشالسليمالتصرفعلىقادرينالناستجعل

الناسإليهيسعىالذيالهدفإنأرسطوقالوقد.سعادة

وظيفتنا.نؤديعندماالسعادةنحققونحنالسعادةهو

"ووظيفتهالعاقلالحيوانهوأرسطورأيفيالإنسانولأن

السعيدةالحياةتكونلذلكتبعافإنهالأمور،يعقلأنهي

".العقليحكمهاالتىالحياةتلكهىللإنسان

فيتكمنالأخلاقيةالفضيلةأنيرىأرسطوكان

طرفين،بينالوسطالحدوإيجادالسلوكفيالتطرفتحاشي

رذيلةبينالوسطالحدهيالشجاعةفضيلةأنذلكمثال

وبالمثل،الاخر.الطرفمنالتهورورذيلةطرفمنالجبن

والتبذير.البخلبينالوسطالحدهيالكرمفضيلةفإن

يكونأنالشعرأرسطوكتابيكاد.الأدبىالنقد

الأدبي.النقدفيالأثرأعظملهكانالذيالمفردالكتاب

آخذاالمأساةفنطبيعةأرسطويمحص،الكتابهذافي

وكانأساسيا،نموذجا-سوفوكليصرلمؤلفها-ملكاأوديب

إيقاظطريقعنالمشاهدعلىتؤثرالمأساةأنيعتقدأرسطو

وقدمنهما.وتطهيرهتنقيتهثم،والخوفالشفقةعاطفتي

التطهير.اسمالعمليةهذهعلىأرسطوأطلق

بمكانةسمتعأرسطو.كانالغربيالفكرفيمكانته

خلالوالعربالنصرانىالفكرقادةعندللغايةمرموقة

علىاحتوتقدمؤلفاتهوكأنوبدا،الولممطىالعصور

أحد-الأكوينىتومااعتبرهوقد.الإنسانيةالمعرفةمجمل

بحق،الفيلسوف-نفوذاالوسطىالعصورفلاسفةأكثر

قدممنأش!أما.العارفينسيديسميهدانتيكانوكذلك

رشدابنالعربيالفيلسوففهووشرحهاأرسطوأعمال

فلاسفتهاوسماهبأرسطومعرفتهاأوروباعنهنقلتالذي

.الأولالمعلمهوأرسطوأناعتبارعلىالثانىالمعلم

فيعليهكانتعماأرسطومكانةاضمحلتوقد

المحدثينالفلاسفةمنكبيراعددالكن،الوسطىالعصور

علىالحكمايصعبأنهوالواقعالكثير.بالشيءلهمدينون

لغةاستوعبتهاقدافكارهمنكثيراإنإذ،الانأرسطوتأثير

السياسية،العلومبمالفلسفةانظر:.والفلسفةالعلم

رسية.المد

الموسوعة.:أيضانظرا



،شكيبأرسلان805

-9681هـ،أ663-6821)شكيب،رسلانأ

سياسي،أرسلانبنحسنحمودشكيبالأميرأم(.469

فىولد.المعرفةموسوعيوعالمومفكروكاتبشاعر،لبناني

والسلطاليةالحكمةمدرستيفىوتعلما،بلبنانالشويفات

أجنبية،لغاتثلاثالعربيةلغتهجانبإلى،وأتقن.ببيروت

عدةعنالعلموأخذ.والألمانية،والفرنسية،التركية:وهي

اللغويالمعجمصاحبالبستانيعبدالله:منهم،شيوخ

لأعلاموقرأ.الأفغانيالدينوجمال،عبدهومحمد،البستان

أميرلقبحتىبيانهصفواممنالعربيالنثرفيالكتاب

الصناعتين.لواءوحامل،البيان

منها،وسياسيةوإداريةعلميةمهامعدةإليهأسندت

لملم،"المبعوثانمجلعي!فيحورانونائب،الشوفمدير

الوفدفيوعضو،بدمشقالعربىالعلمىالمجمعفيوعضو

ومنفيامهاجراوعاش.وفلسطينسورياعنالمدافيالعربي

وسويسرا،وألمانيا،ومصر،تركيا،منها:بلدانعدةفي

.بيروتفيوتوفي

تجاوزتوومهما،غزيراإنتاجاش!جبالأميرترك

والمقالاتالبحوثمئاتعداهذاكتابا.ثلاثينمطوعاته

مخطوطةمذكراتوله،والمجلاتالصحففيالمنشورة

لاماوترك.صفحة000.02إلىتصل،الفرنسيةباللغة

أهمأما.مخطوطةزالتما،رسالة000.03عنيقل

؟،غيرهموتقدمالمسلمونتأخرلماذا:فهيالمطبوعةآثاره

كتابترجمةعلىتعاليقعاما؟أربعينصداقةأوشوقي

فيمطالعاتبمالعربيةالوحدةبمالإسلامىالعالمفرحا

والاثارالأخبارفيالسندسيةالحلل،والأدباللغة

.أرسلانشكيبالأميرديوانبمالأندلسية

العالم،أرجاءمختلففيبها،قامالتيللرحلاتوكان

الشاملة،والثقافةالواسعةبالخبراتتغذيتهفيوأضحأثر

والشعر،،والأدبالعسياسة،فيواضحةموسوعيتهلتظهر

والتصنيف،والاقتصاد،،العليوالتتبعوالجغرافيا،،والتاريخ

أبرزومن.والتفسير،والشرح،والترجمة،والفقه،والتأليف

والنزعة،السلفيةالعلميةالنزعة:الكتابةفىخصائصه

وقوةللإسلامعراالإسلاميةالخلافةفييرىفهو،الثورية

ثمللجزالة،الأولىكتاباتهفي،يميلف!طنأسلوبهأما.للعرب

السهل.الحضريالأسلوبإلىتحول

والحب.بالفخرالمقترنةبالوطنيةفينبضشعرهوأما

:يقول.رصينجزلوألمملوبه

مقاتلىماتصابعذابيأقل

عواذلىماتقولنصحيوأضيع

جوانحيماتكنناريوأسعر

بلابليماتهجحاليوأهدأ

بارقلاحكلمادموعيتفيف!

شمائلىالنسيممرمنوتطرب

شدتإنالحمائملتشجونيواني

الأعائلعندالبانعذباتعلى

التيالعديدةالبريةالأمريكيةالأزهارإحدى.الأرسيمة

.الراكدةالمياهأوالمستنقعاتومنا!قالرطبةالغاباتفيتنمو

الصغيرةالأزهارمنعنقودشكلفيطلغللأرمميمة

علىمورققمعفيمغطىوهو.دقيقةساقعلىتتجمع

لونهاويتراوح.الوعظمنبرشكلهفيويشبه.قلنسوةشكل

مخططا.يكونوقد،البرونزيأووالأرجوانيالاخضربين

أحمرأوقرمزيبلونلبيةثمارذاتعناقيدالنبتةولهذه

نضجها.قبلتؤكلعندماسامةالأرسيمةوتكون.برتقالى

برية.أمريكيةزهرةالأرسيمة

معظموتأتى.الأرمميماتفصيلةإلىالأرسيمةتنت!

منهاكثيرةأنواعوتزرعوآسيا.إفريقيامنالأرسيمةأنواع

زهرةأوالتنينلودتأو،الأفاعىزنبقةوتسمى.للزينة

الأبقع.اللوفإلىالأرسيماتوتنتمي.الحلزون

سادواالذينوالمزارعينوالرعاةالمكتشفينمنعائلةارشر

بأستراليا.كوينزلاندووسطلجنوبيالاستكشافيالتاريخ

فيآرشرالإخوانمؤسسةآرشرعائلةمنتسعةشكلوقد

ديفيد،وهمأم،841عامحواليمورتونخليجمنطقة

وجيمس،وكولينوتوماس،وجونوتشارلز،،ووليم

لعائلةأعضاءجميعاكانواوقد.ألكسندروآرشيبولد

والماشية.للماعزمزارعخم!م!بادارةمعاقاموا،أسكتلندية

إلىوصلمنأولآرشرديفيدأصبح،أم837عامفي

وديفيدتوماسساقأم184فيآرشر.الإخوةمنأستراليا
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نهرمنالماعزمن0035منيتكونقطغاوجون

أولأقامواوهناك.برزبيننهرإلىويلزبنيوساوثكاسلوي

مكثوقدوكويار.دوروندوروهماللماعز،مزرعتين

1843عاميدورندورفيليكارتلودفيجالمستكشف

اختفائهقبلليكارتكتبهخطابآخروكان.م4841و

آرشر.لتوماسم4881عام

طولعلىجديدةمزارعأراضىآرشرأبناءفتحوقد

كانوا.كماوفتزرويوبيرنيتوماركنزيداوسونأنهار

مزرعةأقامواحيث،روكهامتونمنطقةارتادمنأولأيضا

.أم855عامجريسمير

أفضلمنكانام(.886-)1857ثردارشر،

أكثرسباقا.7482بفاز.سنواتلعشربريطانياخيالة

2!...كمسبحيثام،885عامكانتنجاحاسنواته

وسانتوالدربىأوكسسباقمنوكلا،إنجليزيجنيه

بباريس.الكبرىوالجائزةليجر

لهفائزجوادأولوركب.تشلتهامفيآرشرولد

قدكانام874عاموبحلول.ام087عامفيبت!ثسشرفيلد

علىوحصلمنها،ا47بوفازسباقا،053فىشارك

عاممرةلأولبالدربيفازوقد.إنجليزيجنيه2و...

به.ألممرضأثناءنفسهعلىالرصاصارشرأطلق.أم877

نحات.م(4691-1)887ألكسندرارشيبنكو،

خلطواالذينالنحاتينأوائلمنكانشهير.أوكراني

هذاكان.البشريللجسمتصويرهفىبالمقعراتالمجسمات

ممارستهطوالآرشيبنكوأسلوبفىأساسياعنصراالعمل

كثيرفيوالمقعراتللمجسماتاستخدامهأثروقد.لمهنته

إلىتنحنيالمقعرةارشيبنكووأشكال.المحدثينالنحاتينمن

وفتحاتأشكالمعالخارجإلىتنحنىوالمقببة،الداخل

هذاعنتماماالمعبرة،الأمثلةوتضمزوايا.أوحروفذات

المعماريالشكلأم(،)559الثنائي:الأسلوب

ام(.)579

عامىبينبأوكرأنيا،كييففيآرشيبنكوعاش

وهناك،باريسفيوعملدرسثمأم،919وام809

علىتأثيرلهكان.والهندسىالتجريديأسلوبهطور

الولاياتإلىانتقلوبيكاسو.لبراكالتكعيبيةاللوحات

.ام289أمريكيامواطناوأصبح،ام239عامفيالمتحدة

عدةفيودرسوامريكا،أوروبافىللفنمدارسأسس

.المتحدةبالولاياتجامعات

قدرهاجائزةآرشيبوددجائزة.!جائرةارشييولد،

الصوررسمعلىعامكلتمنحأستراليدولار01!...

فىالجائزةقيمةآرشيبولدفرانسواجولزقدم.الشخصية

لأفضل،الوصيةنصوصحسب،الجائزةتمنح.وصيته

منامرأةأولرجلتكونأنويفضلشخصيةللوحةرسم

السياسة.أوالتجريبيالعلمأوالأدبأوالفنفىالبارزين

الذينأحدأوأستراليا،فنانااللوحةراسميكونأنولابد

بدءتاريخقبلشهرا21عنلايقللماالبلادفىعاشوا

نأأممترالياأنحاءكلفىالفنانينوبمقدور.المنافسة

للفنونالقومىالمعرضأمناءويدير.الجائزةعلىيتنافسوا

.الفائزةالمشاركةعلىويحكمونالمنافسة،بسيدني

نأيمكنكما،كانوسيطبأيالصورةتكوينويمكن

معالفائزةالمشاركةتوضع.كانحجمبأيتكون

بنيولمماوثالفنونمعرضفيللعرضأهلاالأمناءمايعتبره

وفاز.ام129عامآرشميبولدجوائزأولىمنحتويلز.

فىبالمسابقةفازكماجائزةبأولمكلنيسبيكويزوليم

ما039العامينوفى،التاليةالثلاثالسنواتمنكل

جائزةمشاركاتجذبتام،439في.ام369و

تعرضتعندما.00043منقياسيةجمهرةآرشيبولد

جشواسيدنيللفنانللجدلالمثيرةدوبلوليملوحة

لدوبل.الجائزةومئالأمناء.قانونيةلمقاضاةسميث

هزليرسممبأنهالوحتهاخرانفناناناتهمولكن

ذلكتلتالتيالمحكمةقضيةوكانت)كاريكاتير(.

وجذبت،الأسترالىالقانونتاريخفينوعهامنالأولى

فيالمحكمةحكمتالأمرنهايةوفيعالميا.اهتماما

بجائزةأيضادوبلفازوقد.دوبللصالحالقضية

.ام959وام489عاميآرشيبولد

منقياسيلعددبالجائزةدارغيوليمملبورنفنانفاز

بالجائزةفازتبلوحاتدخلفقد.المرات

،أم469أم،459ام،429ام،419أعوام

،ام349وفى.ام569،أم529ام،059،ام479

ذاتية.لوحةمعبالجائزةيفوزفنانأولهانكهنريأصبح

فىبالجائزةفازتالتيهيسننورامنكلوتعد

،ام016فيفازتالتيكسابوجوديبمام389

،أم739فيفازتالتيدوسونوجانيتأم،679

النساءبمام869فيبهافازتالتصألنودافيدا

.الإطلاقعلىآرشيبو!دجائزةمنحناللائيالوحيدات

مستوىأنرأواإذاالجائزةحجببحقالأمناءويحتفظ

،ام649في.كافبشكلعالياليسالمشاركات

الأولىللمرةالجائزةحجبوا

وليم؟السير،دارغيبمالفن،الأسترالي:أيضاانظر

وليم.لسيرا،دوبل

فيالبريالنباتانظر:.الساقبيضاءالأرشية

(.الساقليضاء)الأرلتميةالعرس!البلاد



.اهـالأرشبف

فىتحفظالتاريخيةالمعلوماتمنمجموعاتالأردتدب

بينالحجمفىالأماكنهذهوتتراوح.الأرشيفيسمىمكان

منالصمغيرةالمجموعاتإلىالضخمةالوطنيةالأراشيف

الخاصة.الشركاتمقارفىأووالكلياتالمدأرسفيالملفات

وهذه.أراشيفلهاالمحليالحكممنظماتمنوالكثير

المحلية،المحاكمإجراءات:مثلموضوعاتتغطىالمكاتب

والحسورالطرقوتطوير،المحلىالحكمهيئاتومقابلات

والأسواقوالوزاراتالمرورواداراتبمالحديديةوالسكك

المحلية.الأسرتخصوتفاصيل؟المحلية

يعنىالجويةالأرصادعدمعكلم.،الجولةالأرصاد

منهايتألفالتي،الجويةوالتغيرات،الأرضجوبدراسة

،الحرارةودرجة،الرياحالجويالرصدعلماءويقيس.المناخ

.الأخرىالجويةوالأحوال،الجويوالضغط،الرؤيةومدى

والتىالجوفىالموجودةالكيميائيةالمواديقيسونوكذلك

،الكربونأكسيدوثانى،الكربونمثلالمناخعلىتؤثر

بالحالةالتنبؤمنالعلماءهؤلاءمايتمكنوغالئا.والأوزون

الجو.عنالمتوافرةالمعلوماتتحليلخلالمن،الجوية

كراصدينالجويةالأرصادعلماءمنكتيرويعمل

الخرائطوإعداد،الجويةالأحوالبقياسويقومون.جويين

أرصادعلماءويقوم.الراصدونيستخدمهاالتيالجوية

يقدمهاالتىوالمعلوماتالجويةالخرائطبتسجيلآخرون

.أخرىومصادرالحاسوب

مفصلةتقاريرإعدادفيالمعلوماتهذهمثلويستخدمون

ويقوم.خطرةجويةأحوالمنوالتحذيروللتنبؤالجو،عن

كمعلومات،خاصةحويةمعلوماتبإعدادالأرصادعلماء

فيبعضهمويعملالماء.إمدأداتبأحوالتتعلقللمزأرعين

الخاصة،المصالحفيآخرونويعمل،الحكوميةالوكالات

والتلفاز.الإذاعةومحطاتالنفطوشركاتكالطران

ويقوم.الأبحاثالجويينالراصدينمنكثيرويجري

وأالتنبؤ،لتحسين؟الحالمسوبتقنياتبتطويربعضهم

ولعمل.أخرىجويةوأحوالالرعديةالعواصفلدراسة

ويقومالجو.لرصدمحسنةأدواتتطويرعلىاخرون

بمالمعلوماتوتحليلبجف!الباحثونالجويونالراصدون

كالأعاصيرالعنيفةالجويةالظروفحدوثأسبابلدراسة

الجو.تحسينطرقأيضا،يدرسونكما.والفيضانات

لإنتاجوالسحبالغيومتجميععمليةباختباريقومونفمثلا،

.الاستمطار:انظر.المطر

الراصدونيستخدم.الجويةالأحوالدراسةكيفية

لجمع،العلميةالأدواتمنمتعددةأنواعاالجويون

بحرا.أوجوا،أوبرا،-والطقسالجوعنالمحلومات

فيالجويةالظروفلقياسبمالأدواتهذهالعلماءويستخدم

الرادارأجهزةوتحدد.البالونانظر:العليا.الجويةالطبقة

واتجاهها.وسرعتهاوحجمهاالعواصمو!

أقمارأيضاتسمىالتيالجويةالصناعيةالأقماروتقوم

عالية.أرتفاعاتمنللأرضصوربالتقاط،الجويالرصد

حركةلرسمال!حورهذهباستخدامالجويونالراصدونويقوم

تقومالجويةالصناعيةالأقمارفإن،دلكإلىبالإضافة.أنحيومأ

اكتشاففيوتساعد،والرطوبةالحرارةدرجةبتسجيل

الففماء.رحلاتانظر:البحر.فيتنشأالتيالعواصف

بحالةللتنبؤالجويالرصدعلماءالحاسوبويساعد

علىتعتمد،جويةخرائطبرسماتقومالاتوهناك.الطقس

أجهزةوتستطيع.العالمأنحاءكافةمنمأخودةملاحظات

تحليلخلالمن،الطقسمنمعينةبعناصرالتنبؤالحاسوب

الجوية.الظوأهرتصفالتىالمعادلاتمنمعقدةمجموعة

التنبؤالحاسوببوساطةالجويالتنبؤعمليةعلىولطلق

.العددي

عامفيللجوالعلميةالملاحظاتبدأت.تاريخيةنبذة

مننوعاجاليليوالإيطاليالعالماخترععندماأم،395

نهايةومعالجو.حرارةلقياساستحدمهالحرارةمقاييس

،والرياح،الرطوبةقياسأدواتاختراعتمعشرالثامنالقرن

مكنتعشرالتاسمعالقرنوفي.واشؤية،الجويوالضغط

علمية.بطريقةالجويةبالحالةالتنبؤمنالناسالجويةالخرأئط

فيالجويالرصدعلماءبدأ،العشرينالقرنأوائلوفي

الأرصادعالماكتشف،المثالمحبيلفعلىالجو.بنيةتفسير

مناطقعلىيحتويالجوأنبياركنز،فلهلمأضرويجياالجوية

وبعد.جبهاتوتدعىأحوالهافيالسريعبالتغيرتتصف

درسام،459عام،بقليلالثانيةالعالميةالحربانتهاء

روسبيجوستافكارلالأصلالسويديالأمريكيالعالم

بالغةبرياحتتصفجويةمناطقوهي،المتدفقةالتيارات

التنبؤأساليبالاكتشافاتهذهمثلغيرتوقد.الشدة

تمعندما،بالطقسالتنبؤاتدقةوتحسنت.بالطقس

الخاصةالصناعيةوالأقمار،الحاسوبأجهزةاستخدام

.أخرىحديثةوأدوات،بالطقس

دراسةتطويرفيالأممختلفبينالتعاونساهموقد

مأ639عامفي،المتحدةالأمواعتمدت.الجويةالأرصاد

خرائطبر!عميقومملاحظةنظاموهوالعايئالطقسرظبة

العالميالمجلعم!قاموقد.العالمفىعديدةلمناطقالطقس

تضممنظمةوهويو.(.إس.سي.)آيالعلميةللاتحادات

بتأمميسأم679عامفي،مختلفةمجالاتفيعلماء

وقد.(بىآر..أي.)جىالعالميالجويبرنامإلبحث

منالجوعنمعلوماتبجمعالبرنامجتجاربأولىبدأت

.ام789عامفيال!رضجهاتكافة

الطقس.:أيضاانظر



الحنوبية،وأمريكااليسار،أعلىلي،الشماليةأمريكافوقسحبتظهوالفضاء،فيكم.0935"لعدعرصناعيقمرمنالتقطتللأرضعورة

فقط.3%"حوالياليابعمةتغطيلينما.الأرضسطحمن7%،حوالىالماءيغطى.اليصينأعلىفيوإفريقيا،الوسطفى

ضلأرا

عليها.يعيشونالذينللناسكثيرةأشياءتعنىالأرص

الطرقلمشيدوهي،الغنيةالتربةللمزارعتعنيفالأرض

مكانأبعدإلىماءللبحاروهي،قاسيةصخورذاتجبال

منجزءاللأرضالجويالملاحنظرةتشملربما.العينتراه

عبرالفضاءرائدويرى.زراعيةوأراضوجبلمحيط

لليابسةالخارجيةوالخطوطكروياالأرضشكلالفضاء

تلككلتساعدتغطيها.التيواسمحبوالمحيطات

أحداأنالحقيقةولكنالأرضوصفعلىالختلفةالمشاهد

.الأرضماهيتماماللايفسرمنها

وتربةصخورمنسطحهايتكونضخمةكرةالأرض

السيارةالكواكبأحدوهيالهواء.بهاويحيطوماء،

طولوعلىالفضاء،عبرالشمسحولتسيرالتيالتسعة

منواحدنجمفهيالشمسأما.المداراتتسمىمسارات

اللبانة.دربتسمىمجرةتشكلالتيالنجومبلاورنبين

وكمياتمعاالأخرىالمجراتوبلاييناللبانةدربوتكون

مايسمىالفضاء،عبرمنتشرةوالغبارالغازمنضخمة

.الكون

موطنولكنه،الكونمنصغيرجزءالأرضكوكب

الحيواناتتعيم!.عديدةأخرىوأحياءالبشريةالكائنات

وما.الأرضسطحعلىمكانكلفيتقريباوالنباتات

ضالأرعلىتعيشأنتستطجعوالحيواناتالنباتاتيجعل

الحيةالكائناتوتحتاج.الشمسمنالمناسببعدهاهو

قريبةالأرضكانتفلو.للحياةوضوءهاالشمسدفء

بالنسبةجذاحارايكونسوفالجوفإنالشمسمنجذا

الجوفإنالشمسعنجذابعيدةكانتولوالحيةللكائنات

النباتاتمنالحيةالكائناتمعظمجدا.باردايصبح

.للحياةالماءإلىتحتاجالأرضعلىتعيشالتيوالحيوأنات

سطحها.معظمتغطيوهيالأرضفيوفيرةوالمياه

قشريةطبقةفوقالأرضعلىالحياةأنواعجميعوجدت

وتمإلقشرةصخر.منمكونةالقشرةعليهايطلق

.الأرضبسطحوالمعروفةوالماء،اليابسةتحتالصخرية

كرةمنمكونةوهيالصخريةالقشرةتحتحارةوالأرض

إلىيشيردليلأيهناكوليسالحياةعديمةوفلزيةصخرية

.حياةلأيموطنامايوماكانتأنها

وتسيرمحورهاحولدائريةحركةفىتدورالأرض

الحركتينتلكماونستخدم.نفسهالوقتفيالشمسحول

الذيالزمنهوالواحدفاليوم.والسنينالأيامأطواللقياس

هيالواحدةوالسنةنفسها.حولللدورانالأرضتستغرقه



الأرض512

ص،نج*:ص:بز-.ع-!،!الأرصعنسريعةنبدة

أكم5242!3برإل!!!""..،3/خ+-*3!4.كم؟.؟008.الأقلعلىمشةدليون54.العمر:

زر//رلا،كا"م-بر..سشكاكاص-،لأ-.متريطن000،6).."،"".،...000،000،0001:لوزنا

+"ا-أفي.لأ7"س؟"يصلوهمىخطحولسريعة)حركةالمحورحولدائرية:الحركة

سص؟/ءكاصص!ص-ص.،؟\ل!لأ،،4،و!دقيقة56وساعة23كلمرةوالح!وبى(المتمماليالقطب

صصش3312ءا-،-!9وساعات6ويوم365كلمرةالشمص()حولدوران.ثانية

"كا?لاأء"7-?ع!!-"!.!-،،--م-رص،.!-14،.ثانية45.9ودقائق

؟ا!،ءأأ!!!ه!ح!ءكا*ص11ا!لبنؤاء-!حطء/أ-ص-!س!؟الاء7المحط.كما2)032.756ا!ستواء(ء-حطحكلمدا!رصعمر ا-إلىالسماليالمط!م!الارصعبر)المسمالهالمطبيالمطر.الحجم
)المسادةالاستوائيالقطر.كم453.17.21الجنوجمط(القط!

بر،-المجط.كم800.04القطمير(عرالارضحول)المسافةالقطبي

عا7"022لآ؟"حلا1\!///ءإ،صي.4م-ير7-.""16-الاستوأء(خططولعلىالأرضحول)احسسافةالاستوائي

!!33/:ء-"ح!.+صىس7كاص-.كم61،570104

2.كم905لأ004).00الإجماليةالسطحيةالمساحة:المساحة

قطرهامنأقصرالقطينبينالمسافةإرإذتماما؟كرويةليستالأرضاهسماحةمن%92تقريما2كم000.202.051اليطبسةمساحة

الامحتواء.خطعندوهو2كم0002002.935تقريماالمائيةالملساحة.السطحيةالكلية

السطحية.المساحةمجموعس71%حوالى

01إلى)تصلالسفلىالطبقةالتروبوسمير:-الجويالغلافمناطقأيفريستجبلقمةاليابسةعلىمطقةأعلى:السطحيلةالأشكال

)!قريي)ساتوصفير(ا!لياالحويةا!وةا!ح(فوقاع6أوشاطئالابسةعلىمنطقةأخفضالبحر.مستوىفوقم.8488

منتقريبا))الميزوسفير(الأوسطالعلافكم(.48إلى61مىالسحر.مصتوىتحتتقريبام193الميتالبحر

الفضاءداخلكم08)منالحراريال!فكم(.08إلى48المحيطفىمارياناأخدودمنطقةالمحيطفىنقطةأعمق:المحيطأعماق

(.الخارجى.م3لا073المحيطعمقمعدل.السطحتحتامالم.33الهادئ

نيزوجين78./حوالى-الكيميائيةالجويالغلافمصكباتليحيا،،العزيريةسطقةفيم58حرارةدرجطأعلى:الحرارةدرجة

أصى.غازاتمنصعيرةوكمياتأرجون%أوأكسجين%2وأ.الحموبىالقط!فيفوستوكمحطةدىم8،!-6وأخفضها

لوزنالمئويةبالنسب)معطاةالأرضلقشرةالكيميائيةالمكونات.م41السطحيةالحرارةدرحةمعدل

1.8وألومميوم7.27وسليكون6.46أكسحير(:القشرةويرت!عالجويالورفمن%99منأكض-الارتفاع:الجويالغلاف

6.2وبوتامميوم82.وصوديوم.63وكالسيوم5،،وحديدالغلا!حسيماتولكىالأرضسطحفوقكم08منأقلإلى

.6.1محموعهاأخرىوعناصر2،ومعسحيوم.السطحفوقأك!ا006ارتفاعإلىتوجدالجوي

(.أسفل)الصورفيموضحهوكماوالقاراتالبحارتحجبسحبللاالأرضتظهر.الأرضإلىنظرة

دورتها.ربعبمقدارالشرقباتجاهالأرضالحرفتالمناظرتلكوبين

ءحكأ%تمير-؟ي!

بريهلإب!-+لىقيكأ-كا-ح!--؟!-تر!بمل!خىير!---،-د-؟



315لأرضا

مرةالشمسحولللسيرالأرضتستغرقهالذيالزمن

قمرلهاالأخرىالكواكبببعضشبيهةوالأرض.واحدة

الأخرىوالكواكبحولها.ويطوفيدورالكرةبشكل

الذيبلوتوماعداأكثرأوقمرانلهاجميعهاأقمارلهاالتي

فقط.واحدقمرله

ويعنيالجيولوجيا،الأرضبدراسةالختصالعلميسمى

يدعونالأرضبدراسةالختصونوالعلماء-الأرضعلم

بدراسةالمقالةهذهوتتعلق.الأرضعلماءأيبمالجيولوجيين

بصفتهاالأرضعنالمعلوماتمنلمزيد.الأرضكوكب

الأرضي.العالمانظر:،البشريةللكائناتموطنا

الكونفيالأرض

الخامسةأنهاعلىالأرضترتب.الأرصكوكب

كم.ا.0003تقريبايبلدطرها.الكواكببينمنحجما

قطرمثلمرة11الكواكبأكبروهوالمشتريقطريبلغ

.الأرضقطرخمسالكواكبأصغربلوتووقطر،الارض

الشمصمنكممليون051مسافةعلىالأرضتقع

العلماءويعتقد.الشمسمنأقربفهماوالزهرةعطاردأما

بينماتتراوحالكوكبينلهذينالسطحيةالحرارةدرجةأن

الأرضسطححرارةدرجةومعدل.م46و.427

جداباردةالمريخعداالأخرىالكواكبوجميع.م41

م.52و-4123-9بينماتتراوححرارتهاودرجة

المريخكوكبعلىالنهارأثناءحرارةدرجةأعلىوسجلت

أثناءحرارةدرجةأخفضوسجلتصيفا،م31-وكانت

الصفر.تحتم21-4وكانتالشتاءفصلفىالليل

كافيةكميةعلىفقطللأرضالجويالغلافيحتوي

الغلافويتركب.الحيوانيةالحياةلدعمالأكسجينمن

منآثارمعالكربونأكسيدثانيمنأساشاللمريخالجوي

أولىبشكلللزهرةالجويالغلافويتركب.الأكسجين

جويغلافلهعطاردوكوكب.الكربونأكسيدثانيمن

ونبتونوأورانوسوزحلالمشتريوكوكبجدا،صغير

والميثانوالهيليومالهيدروجينمنجويغلافلهاجميعها

علىالموجودالطيعىالغازمعظميشكلالذيالغازوهو

ميثانغازعلىيحتويبأنهبلوتوكوكبويظهر.الأرض

يتركبجوياغلافالهأنأيضاويبدو.سطحهعلىمتجمد

.الميثانمنأساسا

حصكطت:شلاثللأرضف.الأرتتحرككيف

الشم!ي!حولتدور2-محورهاحولبسرعةتدور-أ

الشمسي.النظامبقيةمعاللبانةدربعبرتتحرك3-

خطالمحوروهذامحورهاحولبسرعةالأرضتدور

الحركةهذه.والجنوبيالشماليالقطبينيصلوهمي

الشرقمنتتحركوكأنهاالشمستجعلالسريعةالدورانية

.الأرضعلىوالليلالنهارحدوثمسببةالغربإلى

وأماللشمسالمواجهالجانبهوالأرضعلىالنهاروجانب

حولالأرضتدوروعندماعنها.البعيدالجانبفهوالليل

تتحركالأرضمنأجزاءبعضفإنالشرقباتجاهمحورها

يعيشونالذينوالناسالنهار.جانبإلىالليلجانبمن

كما.الشرقمنتشرقالشمسيرونالمناطقتلكفي

إلىالنهارجانبمنللأرضالأخرىالأجزاءتتحرك

الشمسيرونهناكيعيشونالذينفالناس.الليلجانب

.الغربفيتغيب

دقيقة56وساعة23قدرهزمناالأرضتستغرف

الطولوهذانفسها.حولواحدةمرةلتدورثانية90.4و

.اليومانظر:.النجمياليومعليهيطلقالزمنى

حولكممليون589قدرهامسافةالأرضتسير

دقائق9وساعات6ويوم365قدرهزمنفيالشمس

ش-!2!حبميمقي!ر3

--كاكأفي؟ح+ص/

)إلىالجنود!والقطب(اليمان)إلىالشماليالقطبهماالارضمنالسفليوالجزءالعلويالجزء

اليسار(.

برلأي!،-ء-+س4--7لأى3-لأ+إبر?--في!،؟-ب-كأ7--7!-خبز+

3737ض؟كا--7لأ3لاع-كا،!7دسلم!ءبر؟--!*برس،!3ترلا-خ-ش-لإد--77خ7!فيسين!7-خ**برء

كأييلأء7،77--ل!،لمء----لالآخ--ير7!ثخثهـ

لاخلأصزس!7لأ!ء-خس-تئح!بخئرص---لا-كيي3؟س

،--بمخبرلألأ7؟!ص،ء3-7!!،7-خ؟لىخ7؟جبملا!نخش3/؟!ح/7!-س-عع7--6؟،تطبز؟رو

!عئم؟!كا-دخحلأير7!-؟كاثر،7ءعسلا!!س!!،بب-،؟سشخ-لا!لأئي!كاكا*سلا!!3لأ--ش-شيم7لم؟!*

،3،لأممش،-3؟س!م!ء!ك!ح---بزفيبربر؟شخ*3،---ش-7في!؟!؟؟لىبز؟في؟فيفيكا-3ت-خلا!7-ع*ص-7!ىبربم!؟؟2نم!سقي!7ءضبمكأ!في!/لأئنئر!?لأ؟



الأرض514

السنةعليهيطلة!الزمنيالطولهذا.ثانية.549و

سرعةبمعدلالأرضتسيرالفترةهذهخلال.النجمية

حولالأرضتتحركوعندما.اسكهأ70)002قدرها

فيم!شببطء.تتغيرالليلأثناءفيالسماءفإن،الشمس

وتختفيالليلسماءظلامفيالنجوءمجموعاترؤية

.العامانظر:النهار.سماءشمعرفيالأخرىالمجموعات

عندأممواكباوبعضالساطعةالنجومرؤيةفقطويمكن

الفجر.

الأرضي.ا!لدارالشمسحولايلأرضمسارويسمى

هوالسطحهذا.منبسطوهميسطهحعلىالمدارهذاويقع

قائمالأرضامحورولايبقى.الأرضيالمداريالمستوى

.523تقريبايميلوإنما.المداريالمستوىمنالامشقامة

الأرضيةوالحركةالمي!!هذا.الاستقامةالقائ!أ!ضعامن

سبيلفعلى.أسسنةافصولتغيرفييتسببادالشمسحول

الضصباتجاهالأرضمنالشماليالن!هحفيميل،المثال

منأصشمالىاالنصفيميلالسنةوبقية.اسشة!نجزءا

الارضيأخذالأرضيوالمدار.الشمسعنمبتعداالأرض

خلالالشمسمنوتقتربالسنةلنصفالشمسعنبعيدا

الاخر.النصف

العملاقة،العجلةمثلبأكملهاللبانةدربيلتف

عنالبعدأخماسثلاثةتقريباالشمسيالنظامويكون

المجرةمركزحولالنظامهذاويدور.المجرةحافةإلىالمركز

تقريبا.اثكم2ء.إلىتصلبسرعة

لبلوتووأيضا.فقطواحدقمرللأرض.وقمرهاالأرض

ولكلأقمار.والزهرةعطاردمنلأيوليس،معروفقمر

قمرقويبلغأكثر.أوقمرانالأخرىالكواكبمن

.الارضقطررلغتقريباويساويكم.7643الأرض

كانالوكماوالقمرالأرضعلىالشمسجاذبيةتؤثر

سطحتحتأكم)006تقريبامركزهواحداجسما

للأرضالتجمعيةالكتلةمركزهيالبقعةوهذه.الأرض

والقمرالثقيلةالأرضبينالتوازننقطةوهيهمعا.والقمر

التجمعيةالكتلةمركزحولوالقمرالارضتدور.الخفيف

الكتلةمركزمسارويمثل،الشمسحولسارالوكما

حولالأرضتدورسلسا.منحنىالشمسحولالتجمعية

كمامتمايلامساراتتبعثمومنالتجمعيةالكتلةمركز

الشمس.حولتدور

وباطنهاالأرضظهر

قطبهاكرةالأرضأنيعتقدوحجمها.الأرصشكل

ومنتصف.أسفلإلىالجنوبيوقطبهاأعلىإلىأسشماشا

يطلقالأرضحولوهميةدائرةيمثلاغطهب!تابيرالمسافة

!فتمامامستديرةالأرضوليستالاستواء،خطعليها

منالأرضقطرومقاس.القطبينعندقليلامفلطحة

خطعندالأرضقطرمنأقصرالقطبإلىالقطب

كم.أ2).45713القطبينبينالقطرويبلغالاستواء.

عندالقطرمنكم7842.بأقصرالقطبيالقطروهذا

كم.أ2و32675.قطرهيبينوالذيالاستوأءخط

حولأقصرالأرضحولالمسافةفإنمماثلوبشكل

حولالمسافةتبلغحيثالاستواء.خطحولمنهاالقطين

الاستواءخطحولوتبلغ.كم80004اغطب!تا

حولالمسافةلتقطعالطائرةوتستغرق.كم61.750204

حولالفضاءروادويدورتقريبا.يومانقدرهزمئاالأرض

تقريبا.دقيقة!.قدرهزمنفيالأرض

التىالكمثرىشكلماحدإلىالأرضشكلويشبه

هذاولكنتقريبا.منتصفهاتحتفيهاجزءأكبريظهر

للأرضالثلاثالحركات

لمحورا

مرةمحورهاحولتدورالأرض

يشحالحركةهده.ساعة24كل

والليل.النهارعنها

رلرما

يويوديسمبر

هذهيوما.365كلمرةالشمسحولتدورالأرض

تتمعالأرضيجعلالقمريالحذ!.السسةشكلالحركة

(.المنقطالحطالاحطمتمايلامسارا

دورانأثناءالشمسمعتتحركالأرض

052كلمرةاللمانةدربحولالشمس

تقريما.سسةمليود



ماحدإلىتبدوالأرضأنبحيثجداصغيرالانتفاخ

.الاستدارةكاملةككرة

ويمتدبالأرضالهواءيحيط.للأرضالجويالغلاف

هذاعلىيطلق.السطحفوقكماو006بتقدرلمسافة

من78%تقريباالنيتروجينيشغل.الجويالغلافالهواء

%اوالباقيتقريبا21%الأكسجينويشغلالجويالغلاف

ويحتوي.الأخرىالغازاتمنقليلةوكمياتأرجون

تطفوالغبار.منوجسيماتالماءبخارعلىأيضاالهواء

عليهويطلقالجويالغلافمنالأسفلالجزءفيالسحب

الجويةوالظواهر،والعواصفالرياحوتحدثالتروبوسفير.

الجويالغلافمنالسفليالجزءفيجميعهاالأخرى

فوقالجويالغلافمنأخرىأجزاءوتقعالتروبوسفير.

عنابتعدناكلماتدريجياالهواءويقلالتروبوسفير.

بعدعلىتدريجياالجويالغلافويضمحل.الأرض

الهواء.انظر:الفضاء.فيالأرضفوقتقريباكما،006

يتكونالأرضسطحمن07%حوألى.الأرضسطح

%03اليابسةوتشكل.المحيطاتفيتقريباكلهيقعماءمن

.م.973ءالمحيطاتعمقومعدل.الأرضسطحمن

وهومارياناأخدودمنطقةهومعروفمحيطيجزءوأعمق

غربيجنوبالهادئالمحيطتحتطويلمنخففضيق

تحتأم330.1عمقعلىقاعهويقع.غوامجزيرة

مستوىفوقم084الأرضيابسةارتفاعومعدل.السطمح

ارتفاعهاالتيآمميافىإيفرستقمةوتمثلالبحر.سطح

علىمنطقةأعلىالبحر،سطحمستوىفوقم8و848

شاطئفهىاليابسةعلىانخفاضالقعةأكثرأما.اليابسة

إلىيصلالذيآسيابقارةوالأردنفلسطينجمنالميتالبحر

الماءأجعساموتشكلالبحر.سطحمستوىتحتم993

اليابسةالمحيطاتتغمرحيث

515الأرض

المائيالغلا!الجويالغلاففيالماءبخاروكذلكوالجليد

بمعدةوجوهمنمهمةالمائيالغلاففيوالمياهع.للأر

تحتاجكماليعيشا.الماءإلىيحتاجانوالنباتفالحيوان

البشريةالكائناتتأكلهالذيالغذاءلتصنيعالماءإلىالنباتات

وببطءتدريجياالصخوربتفتيتالماءيقومكما.والحيوانات

تساعدكما.المحاصيللنموضروريةتعتبرتربةإلىليحولها

ظروففىالتحكمفيالأخرىالمائيةوالأجسامالمحيطات

تغيرسرعةمثلالماءحرارةدرجةولاتتغير.والمناخالطقس

مائيجسمفوقالريحهبةوتحتفظ.اليابسةحرارةدرجة

تصبحأنمناليابسةتمنعأنويمكنالحرارةبدرجةكبير

.البرودةشديدةأوالحرارةشديدة

أسطحهاوتتغيربالقاراتاليابسةأجسامأكبروتسمى

حيثشاهقةصخريةجبالإلىخضراءمنخفضةأوديةمن

الجنوبيالقطبقارةأغلبيةوتكونشيء.عليهالاينبت

غاباتالاستواءخطمنوبالقربتماما.بالثلجمغطاة

وأمريكاإفريقيافيوالممطرةالحارةالأجزاءتغطيكثيفة

الأرضسطحعلىالحرارةدرجاتوتتراوحوآمسيا.الجنوبية

ليبيا،فيالعزيزيةمنطقةعندسجلأعلىكحدم558بين

فوستوكمحطةعندأدنىكحدالصفرتحتمو-6.958

الجنوبى.القطبقارةفي

سطحهاعلىالأرضونباتاتحيواناتجميعتعيش

الجويالغلاففيأوالماءتحتأوسطحهامنبالقربأو

)ألمحيط(الغلافحياةبهاتوجدالتيالمنطقةوتسمى

.للأرضالحيوي

المحيطيةوالأحواضالقاراتتعد.الأرضقشرة

تحيطصخريةقشرةمنجزءا(المحيطاتتحت)الأراضي

ويختلف.الأرضقشرةوتسمى،الرئيسيالأرضبجسم



الأرض516

منالثلاثةالأنواع

الأرضصخور

تختلم!ولكمهالمسها،الأساسيةالموادم!حميعهاتمتمكلتوقد.الأرصيةالقعترةتكودوهدهومتحولةورسوبيةنارية

ممفصلة.عمليةلوساطةتحتم!،!منهاكلأإدحيت

لالترسدأساساتشكلناريصحرالجرانيت

الأعماقم!المصهورةللصحورالبطيء

.القشرةداخلالبعيده

تفتتتعندماتشك!!رسولى!هححرالطفل

ممحفضةأماك!فىوتجمعتالصلبةالمواد

وتصلبت.

الأخرىالمتحولةوالصخورالنايسصخر

الساريةالصخورتغيرتعمدمالتجت

والضعط.الحرارةبفعلوالرسولية

حوأليإلىالمحيطاتتحتتقرشاكم8منالقشرةسمك

أعمقفيالحرارةدرجاتتصلوربماالقاراتتحتكم04

لصهركافيةالحرارةوهذهم0587إلىالقشرةأجزاء

الصخور.

نارية-الصخورمنأنواعثلاثةمنالقشرةتتكون

بردتعندماالناريةالصخورتشكلت.ومتحولةورسوية

طفحتأو،القشرةأعماففىالمنهمرةالصخوروتصلبت

الصخورونشأت.بركانيةحممشكلعلىالسطحعلى

وأنباتاتأوأقدمصخورمنجزءاكانتموادمنالرسوبية

فىتحمعتثماليابسةمنالموادهذهونحتت.حيوانات

مكونةتصلبتثمطبقةفوفطبقةمشكلةمنخفضةأماكن

أصدافعلىالرسوبيةالصخورمنالعديدوتحتويصخرا.

فىآثارهاأوالبقاياهذهوتسمىحية،أشياءوبقاياوعظام

المتحولةالصخورتشكلتالأحافير.الرسسوبيةالصخور

الصخورتغيرتعندماالأرضيةالقشرةفيعمقعلى

عليهما.الضاغطالقشرةووزنبالحرارةوالناريةالرسوبية

الزمنعبرباستمرارتحدثبطيئةعمليةهوالصخوروتكون

الجيولوجمط.

علىالأرضسطحعلىالواقعةالصخورجميعتحتوي

صلابة.الارضعلىالموجودةالموادأكثروهي،معادن

تسمىألمساسيةكيميائيةموادمننفسهاالمعادنوتتكون

عنصرينمنأساساالأرضقشرةصخوروتتكونعناصر.

حسبالتاليةالعناصروتأتي،والأكسجينالسليكونهما

الألومنيوم:التاليوبالترتيبالقشرةفيشيوعهاأغلبية

.والمغنسيوموالصوديوموالكالسيوموالحديد

والقشرةالقاريةالقشرةمنالأرضقشرةتتركب

قشرةوهي،القاراتالقاريةالقشرةوتشكل،المحيطية

صخروهو،الجرانيتيشبهالصخريوتركيبهاسميكة

وتشكل.الحبيباتخشنمتبلورصلباللونفاغناري

وتركيبهارقيقةقشرةوهى،المحيطأرضياتالمحيطيةالقشرة

صلبأسودناريصخروهو،للبازلتمشابهالصخري

الأرضيةالقشرةقاعمجملويسمى.الحبيباتدقيقمتبلور

واللباترصواللبالوشاحالأرضتشرةتحتبحد.الأرضباطن

دراسةمنالأرضباطنعلىالعلماءتعرفوقد.للأرضالداحلى

.الأرضعبرالرشاليةالموجاتالتقالكيفيه

خداحدخد

ي04إلىي8س



715ضلأرا

.للأرضالمقطيسيالذيل

فيالارضيةالمغنطسيةتتكون

الغلافتسمىمنطقة

الإشعاعويعملا!لغنطيسي،

تهبكريحالشمصمنالصادر

فتحولهالمغنطسيالغلافعلى

ويحتوي.طويلذيلإلى

أحزمةعلىالمعمطسىالغلاف

منكميرعددمىالمؤلفةألنفان

واقعةوالروتوساتالإلكترونات

المغنطسية.شراكفي
المفنلإس!يالذيل

ألتثافيأححومه

الحدالموهوويوضحموهو.أوالموهوروفيبمالانقطاع

.للأرضالداخليةوالاجزأءالقشرةبينالفاصل

ونلزصخرمنكرةالقشرةتحتالأرض.الأرضباطن

العلماءعرفالزلزاليةالموجاتسجلاتوبدراسة.ساخن

واللبالوشاحأجزاء:ثلاثةإلىينقمسمالأرضباطنأن

وهوالقشرةتحتالوشاخيقع.الداخلىواللبالحارجي

باتجاهكم009.2حواليإلىعمقهايصلسميكةطبقة

وأكسجينسليكونمنالوشاحصخرويتركب.اللب

الجزءحرارةدرجةوتصل.ومغنمسيوموحديدوألومنيوم

تزدأدالحرارةوهذهتقريبا.م0587إلىالوشماحمنالعلوي

تقريبام004/4تصلحتىالوشاجداخلأسفلتدريجيا

الخارجى.الارضلبمعالوشاحيلتقىحيث

تحتكم009.2عندتقريباالخارجيالأرضلبيبدأ

الخارجياللبسمكأنالعلماءويعتقد.الأرضسطح

ونيكلحديدمنويتركبكم2و025حوالييبلغ

بينتقريباالخارجياللبحرارةدرجةوتتراوح.منصهرين

فيم003/6ونحوالعلياأجزائهمعظمفيم4)005

أجزائه.أعمق

داخل،الشكلالكروي،للأرضالداخلىاللبيقع

الفاصلالحدويقع.الأرضمركزويشكلالخارجياللب

تحتم5)015عمقعلىوالخارجيالداخلياللببين

عندالداخلياللبمركزويكون.الأرضسطح

نأالعلماءويعتقد.الأرضسطحتحتتقريباكما،003

تصلوربماصلبينونيكلحديدمنيتكونالداخلياللب

هذهوتكون.م000.57إلىأقصىبحدحرارتهدرجة

هذهعندالعاديةالضغوطتحتأبخرةشكلفىالفلزات

الدرجة.

عندماالأجساملوقوعالمسببةالقوةهي.الأرصجاذبية

جميعبينالكائنالتجاذبأي،التجاذبوقوة.تلقى

الأرضوتسير.الجاذبيةتحدثالتيهى،الكونفيالأجسام

التيالتجاذبقوةبسببالشمسحولالأخرىوالكواكب

فإننفسها،وبالطريقةاتجاهها.فيالكواكبجميعتسحب

بدلأالأرضحولدورانحالةفيالقمرتبقيالتجاذبقوة

علىالجاذبيةتعملالأرضوعلىالفضاء.فىابتعادهمن

الأنهارالجاذبيةتجعل،المثالسبيلفعلى.اليابسةسطحتغير

إلىوالصخرالتربةحاملةالمنحدراتأسفلإلىتجري

الماء.سطحعنالمنخفضةالأماكن

.الأرضعلىطفيفااختلافاالجاذبيةقوةتختلف

الالعشوإءخطعندمنهاالقطينعندأقوىتكونفالجاذبية

نفسهوللسبب.الأرضمركزمنالأقربهماالقطينلأن

قممعلىمنهاالبحرمستوىعندأقوىتكونفالجاذبية

كبرمعالقشرةقطاعاتفوقالجاذبيةوتزداد.الجبال

الجاذبية.انظر:.الثقيلةالصخورمنالضخمةالكميات

الأرضعلىالمحيطمستوىتجعلالقمرتجاذبوقوة

وترتفعوالجزر.المدفييوميامرتينوينخفضيرتفع

ولكننفسها.بالطريقةالأرضقشرةصخوروتنخفض

والجزر.المدانظر:جدا.طفيفةتكونالقشرةحركة

وهميخطحولالأرضتدور.الأرضمغنطيسية

منوبالقرب.والجنوبيالشماليالجغرافيينالقطينيربط

الذيوهومغنطيسيا،قطباأيضاللأرضفإنالقطبينهذين

القطبويقع.الشمالإلىتشيرالبوصلةإبرةيجعل

كنداشماليفيرنجنزإلفجزيرةمنبالقربالمغنطيسي

يقعكما.الشماليالقطبمنتقريباأكم،004بعدعلى

لاند-ولكزشاطئعنبعيداالجنوبيالمغنطسىالقطب

تقريباكم0.752بعدعلى-الجنوبيالقطبقارةمنجزء

الجنوبي.القطبمن

القطبينأنالقديمةالصخورطبقاتدراساتأوضحت

عدةاتجاههما()غيراانعكساقدالأرضيينالمغنطيسيين

العصوربعضفخلال.السنينملايينمدىعلىمرات

القطبموقعفيالشماليالمغنطيسيالقطبأصبح



الأرض518

أصئفيالجنوبيالمغنطيصيوالقطب،الجنوبيالمغنطيصي

لايعرفالانوحتى.الشماليالمغنطيصيالقطبمكان

.التقلباتلهذهأسباباالعلماء

عندأ!هربائىاالسلكملفالأرضيةالمغنطيسيةتشبه

الأرضمغنطيسيةأنالعلماءويعتثمد.خلالهالتيارمرور

الخارجيأطبافيالمنصهرةالصخوردورانمنتأتى

.للأرض

المغنطيسىالغلاففيالأرضيةالمغمطيسيةأسقوةاتعمل

الكعكةماحدإلىتشبهمنطقةمش!طةالمغنطسي()المجال

صغيرةقطععلىالمغنطيسيالغلافهذاويعمل.الحلقية

الفضاء.عبرتتحركالتىوالبروتوناتالإلكتروناتمن

المغنطيسيالغلافهذامنأجزاءإلاماهيألنفانوأحزمة

وعادة،الجسيماتمنكبيرةأعدادعلىتحتويوهي

.الجسيماتهذهمنالأرضالمغنطيسيالغلافيحمي

أ!ديدباتقذفالشمسعلىالاضطرالاتفإنذلكومع

بعفرويصماالأرضياالجوممبأزرفاإلىالجسيماتمن

القطب!!م!مقربةعلىالأرضيالجويالغلافإلىمنها

الفلق.انظر:.توهجامسببةالمغنطيسيين

الأرضتتغيركيف

التغيراتبعضاستغرقتمستمر.بشكلالأرضتتغير

المتحدةالولاياتفىالعظيمالأخدودتحتالتيللكمثل

التيالزلازلتشملأخرىتغيراتوهناك.السن!تملايين

الحدور،الفاقدةاحكائناتاهده.التربةتكوينعلىتساعدالألتنة

دلكوبعدالصحر.مرأحراءيدي!تمئحمصا،لالنماتاتالعتمبيهة

الترلة.مكوسةالمتحللةالموادمعالصخرم!قطعتحتلط

.التغيراتتلكقصةالصخورتوضح.قليلةلدقائقتحدث

ماصخرفىالبحريةالأصدافالعلماءيكتشفوعندما

أرضامايوماكانالجبلأنعلىيدلفهذاجبل،قمةعلى

)بحار(.بالمياهمغطاةمنخفضة

:سطئالأرضفيتؤثرأضغيراتامنأنواعأرلعةوهناك

فيالتغيرات-4الانهيال3-التعرية2-أضجويةا-ا

.الأرضقشرة

الماءمثلالعواملبأحدالصخورتكسرهي.التجوية

درجةفيوالتغيرالنباتاتونموالكيميائيةوالموادوالثلج

قطعمنوتتكونللتجوية،مهمانتاجاأضربةاتعد.الحرارة

ويتحدتوبقاياها.حيةأشياءمعاحتلطهتمجواةصخرية

الطبيعيةالتجويةأ-:التجويةصنوع!!عنالجيوأ!جيون

الكيميائية.التجوية2-الاليةالتجويةأيضاتسمىالتي

قطع.إلىالصخرب!صسرتقومالطبيعلة.التجوية

شقوقفيالثلجتشكلهوأطبيعيةاأضجويةاأسبابوأحد

.الشقوقداخلأولأالماءسسربا!مخور.اداخ!

العميقالماءويمنعالصخرسطحمنأغربباالماءويتجمد

الحرارةدرجةانخفضتإذاالتسربمنالشقوقداخل

فىتح!ددفإنهالماءبقيةلتجمدونتيجةكافيا.انخفاضا

بذلكوشبيهالصخر.لفلقكافيةلقوةيدفعوقدالشقوق

مسببةالصخورشقوقخلالتنموقدالشجرجذورأن

الصخور.تشقق

لصلك!(،العظيم)الأخدودكانيونجرانديملأكانصلبصخر

ق!إلنصالأماكنبعصو!ى.قطعةقطعةالصخرحرفكولورادو

عحفا.كم61.سأكترمسافة



915ضلأرا

تغيرالتىالقوى

فالأروجه

مدىوعلىالصخر.وتحريكبتفتيتالطبيعيةالعواملقامتخلالهامنالتيالعمليةهي(والوسطاليمير)إلىالتعرية

كمياتانزلاقهواليسار()إلىوالانهيال.الصخريةالمتكوناتوتشكيلالحبالشفتيتالتعريةتقومالسينملايين

.بحيراتمشكلاالأنهاريسدأوالأوديةالانهياليوسعوقدى.والتربةالصحرمن

يوتافيالهعقالقوسنحتتالرياحتعرية

منيتكونجدارمنالمتحدة-الولايات

المنساقالرمليححت.قديمرملىححر

هذاليظهرالصخرمنالهشةالأجزاءبالريح

الشكل.

المماظروتسويالأوديةتمحتالمثالجتعرية

بطحنالجليدمنالتقيلةالكتلتقوم.الطكبيعية

ثمسوداءأشرطةفيوحملهوإبعادهالصخر

الجليد.ينصهرعندماتتركه

ي!كمافحأةالغالبلييحدثالانهيال

أنجلوسلوسفيالوحليالانزلاقهذا

الانزلاقيسبب.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

يقودوربمااليابسةفيمفاجئةتغيراتالوحلي

.خطيرةأضرارإلى

للصخورالمكونةالموادعلىتؤثر.الكيميائيةالتجوية

الماء.إذابةنشاطهوالكيميائيةالتجويةأسبابوأحد.والتربة

الصخورمنالمعادنباذابةالبحرومياهوالأنهارالأمطارتقوم

بإذابةالماءيقوم،المثالسبيلفعلىالصخور.تهشممسببة

الجرانيتصخرمن(الألومنيوم)سليكاتالفلسبارمعدن

للرمل.المكونالمعدنوهو)المرو(الكوارتزحبيباتمخلفا

المجواةالموادحركةمعالتجويةاتحادهي.التعرية

لاخر.مكانمنوغيرهما(والثلجالماءبفعل)المتكسرة

إلىالمرتفعةالأماكنمنعموماألمحتوتةالموادتتحرك

،المثالسبيلفعلى.الأرضسطحعلىالمنخفضةالأماكن

وحملالجبليةالجوانبمنالصخربتفتيتالتعريةتقوم

للتعرية:مهمةنقلعواملثلاثةوهناك.الأوديةإلىالفتات

والرياخ.والمثالجالماء

مبالماءالتجويةنشاطتجمعالماء.بوساطةالتعرية

الأمطارمياهتنزح.الصخريةالقطعتحريكعلىالماءمقدرة

.المرتفعاتأسفلإلىتنسابالتيالأنهارنحواليابسةمن

التربةيفتتحيثاليابسةبقطعالمتحركالماءويقوم

سريعةالنهريةالتدفقاتكانتوكلماويبعدهما.والصخر

الصخريةالقطعتقومكما،حولهالأرضانجرافازداد

وتحتوتفتيتها.الصخوربطحنالنهربوساطةالملتقطة

شركوأحيانا.الصلبةالصخوروتليهاأولآالهشةالصخور

فيبمفردهاواقفةصلبةبرجيةصخريةكتلاالنشاطهذا

الماءاختفاءبعدطويلةفترةالصخرويبقى.السهلوسط

ويعدوإبعادها.بهالمحيطةالهشةالموادبحتقامالذى

قوةتأثيرعلىالأمثلةأحدكولورادولنهرالعطمالأخدود

أكثرالنوقطعالسنينملايينمروروبعدفهناكالماء.تعرية

.الأرضداخلكمأ،6من

التيالموادخلفهاتتركبالبحر،الأنهارمياهالتقاءعند

بعضمصبوعند.اليابسةعبرتدفقهاأثناءفىحملتها

وتسمىمثلثبشكلرواسبالموادهذهتشكلالأنهار

تنبمفالموادهذهفإنأخرىأنهارمصباتوعند.الدلتا

طولعلىاليابسةشكلتدريجياالماءويغير.المحيطنحو

خطبحتوالجزروالمدالأمواجتقومالبحر.ساحلامتداد

وشواطئرمليةحواجزوتكوينوإبعادهالصخريالشاطىء

البحر.نحوممتدةوأراضوأجراف

بتغييرأيضاالأرضسطحتحتالمتحركةالمياهتقوم

)النافوراتالفوارةالحماتالمسماةالمياهتنبثق.اليابسة

إلىمذابةمعادنمعهاحاملةالأرضمناسماخنة(

وصخوراالجيريالحجرالجوفيةالمياهتذيب.السطح

.الأرضفيعميقةكهوفامشكلةأخرى

!

ث!

!

!!!!
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المثالبوساطةالتعريةشكلتالمثالج.بوساطةالتعرية

مسطحاتتشكلتفلقد.كبيرةمناطقوسطحسا

مئاتمنذالمتحدةللولاياتالشماليالغربيالمنتصف

اليابسةعبرضخمةمثالجانزلقتعندماالسنينمنالالاف

القطبيةالقارةجميعتغطيالمثالجاليومونشاهدوقهرتها.

المناطقفىالمثالجتنسابجرينلاند.جزيرةومعظمالجنوبية

.المتجمدةكالأنهارالصخريةالقممبينالعالمعبرالجبلية

ويصبحالمتساقطالثيجسراكمعندماالجبليةالمثالجوتتشكل

منوكثيرجليد.إلىيتحولحتىجذاسميكاذلكبعد

الجاذبيةوتقوم.م003منأكثرإلىسمكهاالمثاللصل

السميكةالكتلتكشط.الجبلأسفلإلىالمثلجةبسحب

وادياوتحفرمسارهافيمجواةصخورأوتربةأيالجليدمن

الجليديةالكتلهذهتقومكما.الجبلفيالشكلنوني

وفيالصخوربعضصقلوأحياناوإبعادهالصخربطحن

قطعتضيفكما.عميقةخدوشاتتركالأحيانبعض

وعندطحنيا.الثبنشاطاداخلفيالمجمدةالصخور

الجليدماءينشرذلكوبعدالصخورتسقطالمثلجةانصهار

المتفككة.الموادالمنصهر

الغبارحركةتشمل.الرياحبوساطةالتعرية

لمسافاتالبراكينرمادالرياحتحمل.الرملوجسيمات

الرياحتحم!الجافةالفصولوخلال.إسقاطهقبلبعيدة

بهاوتلقيوالتربةالصخورمنضخمةكمياتالقوية

الرملويشكل.الشواطئوعلىالصحاريفيبعيدا

بعضتتحركالكثبا!.تسمىتلالآالرياحتثيرهالذي

جانبمنالرملتثيرالرياحلأننظراقليلاالكثبان

تقومكماوتدمرها.الغاباتالكثبانبعضوتغص

الأسطحبكشطبالرياحالمدفوعةالرملحبيبات

وجرفها.الصخرية

والتربةالصخرمنكبيرةكمياتانزلاقهو.الانهيال

ومعظم.الوحليةالانزلاقاتأوالأرضيةالانزلاقاتفىكما

الانهيالاتمنالأخرىالأشكالأوالأرضيةالانزلاقات

الشديدةوالتلالالجبالامتدادعلىتحدثالسريعة

التربةزحفمثلالبطئةالانهيالاتوتكونالانحدار.

ميلذاتأرضعلىملحوظةكيرالتلأسفلإلىالتدريجي

كبيرةقطحتفتيتعلىوالتعريةالتجويةوتساعد.قليل

كما.التلأسفلإلىبتزليقهاوتبدأالأرضمنوسميكة

والجبالالتلالمنقطاعاتكسرفيأحياناالزلازلتتسبب

أسفل.إلىوانزلاقها

فعلى.الختلفةالتأثيراتبعضالانهيالعنينتجوقد

ويسدالنهرعبرالأرضيألانزلاقيسقطقد،المثالسبيل

جانبيعلىالصخوروترسب.بحيرةمكوناالماءمجرى

حوله.منالواديمساحةيوسعالنهر

بنظريةشرحهايتم.الأرضقشرةفىالتغيرات

تتركبالنظريةهذهأساسوعلى.الصفائححركية

سئصفائحمنالوشماحمنالعلويوالجزءالأرضقشرة

نإمنها.الأصغرالصفائحمنوكثيرصلبةضخمة

تشكيلتعيدالصفائحلتلكالبطجئةالمستمرةالحركة

وأالزلازلتسببكما،الجبالوتكونالأرضقشرة

الأرضيةالحركاتمعظماممن،البركانيةالطفوحات

منولمزيد.بصعوبةإلاملاحظخهاأورؤيتهالايمكنبطيئة

هذهفيالقاراتبتشكيلالخاصالقسمانظر،المعلومات

المقالة.

الأرضبدأتكيف

الفضاءغزوطريقعنالكواكباكتشافوسع

أصلالحديثةالنظرياتوترجع.الشمسيللنظامإدراكنا

الشمسيالنظامداخلالأرضتناسبكيفيةإلىالأرض

معظمويتفق.عامبشكلوالكوناللبانةدربومجرة

تشكلتقدتكونأنالمحتملمنالأرضأنعلىالعلماء

الشمسي.النظامكبقيةنفسهالوقتفى

عمرأنيعتقد(.التاريخية)العصورالأرضعمر

3.4الصخورأقدمعمرويبلغ.سنةبليون5.4الأرض

قياسطريقعنالصخورعمرالعلماءويعرف.سنةبليون

أشعةالمشعالنطرويرسلالصخور.فيالمشعةالنظائركمية

الزمن.منفترةعبرمختلفعنصرإلىتتغيرمرئيةغير

ببطءويتغيرأشعةاليورانيوميرسل،المثالسبيلفعلى

يستغرقهالذيالزمنمعرفةالعلماءويستطيع.رصاصإلى

عمرتحديدكذلكويمكنهم.رصاصإلىليتحولاليورانيوم

فىالرصاصكميةإلىاليورانيومكميةبمقارنةالصخر

الإشعاعية.الجيولوجياانظر:الصخر.

النظامأنالعلماءيعتقد.الشمسيالنظامنشأة

الغازمن)سحابةضخمحلزونيسديممنتطورالشمسي

تشكلتوربماوالفلز(الصخرحجمفيالغبارمنوقطع

السديم.لهذاالاوسطالجزءمننفسهاالشمس

فإنهاالشمسحولالمسديمهذالدورانونتيجة

تلتفالسحابةمنقطاعاتوبدأتببطء.تفلطحت

والغبارالغازتجمعثمالنهر.فيالهوائيةكالدوامات

التجمعاتتلكونمت.الدواماتهذهمراكزمنبالقرب

حولببطءوتطورت،المتقاربةالمادةجعسيماتبتجاذب

الشمس.حولحالياتسيرالتىالسيارةالكواكب

إيمانويلالألمانىالفيلسوفاقترحأم755عامفى

عاموفى.الشمسىالنظاملأصلاسمديميةالنظريةكانط

لابلاسسيمونبييرالفرنسىالفلكعالمنقحأم697

أكبركانالأصلىالسديمأنلابلاسواقترح.كانطنظرية



مندواماتخلفهتاركاالحاليالشمسيالنظاممنبكثير

نأالنظريةهذهتفترضبعد.فيماأصغرأصبححيثالمادة

بردتوأخيراسائلاذلكوبعدغازاأولأكانتالأرض

صلبة.قشرةلهايكونلكيكافبشكل

توماسالأمريكيالجيولوجياقترحام509عامفى

النظريةمولتونفور!ستالامريكيالفلكوعالمتشمبرلين

سرتحعنجماهناكأنعلىالنظريةتلكوتنص.الكوكبية

وأنبها،يصطدملمولكنهالشمسمنبالقربمرالحركة

غازيةأذرعاالشمسمنسحبتالمارالنجمهذاجاذبية

تلكداخلالدواماتوالتفت.الإبرةخيطتشبهطويلة

سميتصلبةجسيماتوشكلالغازوبرد،الغازيةالأذرع

مراكزفيالكويكباتتجمعتوتدريجياالكويكبات

نأالكويكباتنظريةوتفترض.كواكبمشكلةالدوامات

وقد.البدايةمنذصلبةجسيماتمنتتكونكانتالأرض

الأرضأنعلىدليلاالأرضعلىسقطتالتيالنيازكتكون

الصلبة.للجسيماتالتدريجيبالتجمعتنمومازالت

جيمسالإنجليزيانالعالماناقترحأم،919عاموفي

الغازية.النظريةأووالجزرالمدنظريةجيفريزوهارولدجينز

الغازمنبأذرعوتبدأ،الكوكبيةبالنظريةشبيهةوهي

المار.النجمجاذبيةبوساطةالشمسمنتسحبالساخن

تبردثم،سائلةكراتإلىويتحولدواماتفيالغازيتجمع

نظريةوتفترضحولها.صلبةقشرةوتتشكلكرةكلببطء

السديميةالنظرية:الشمسيالنظامبدأكيف

الفضاء.فىتلتفالسديمتسمىوالغبارالغازمنسحابة-أ

.الدوأماتمراكزفييتجمعانوالغبارالغاز3-

521الأرض

ذلكوبعدغازاالبدايةفيكانتالأرضأنوالجزرالمد

صلبة.قشرةإلىتتطورأنقبلسائلاصارت

عالماقترحعشرالتاسعالقرنمنالثلاثينياتوفي

ا!لزدوجةالنجمةنظريةليتلتون.أيآر.ال!نجليزيالفلك

نجميناتحادمنالعديدمجرتناتحتوي(.الثنائية)النجمة

الشمسأنليتلتونوافترض.المزدوجةالنجومتسمى

وانفجرمزدوجا.نجماشكلامازمنفيلهاالمرافقوالنجم

جاذبيةبوساطةجذبتالغازمنسحابةإلىالمرافقالنجم

بالطريقةالسحابةهذهمنالكواكبوتطورت.الشمس

والجزر.المدنظريةفيوصفتالتىنفسها

تبدأالتيالتكاثفنظرياتالعلماءمنكثيرويؤيد

خلالالنظرياتهذهتطورتمنفرد.نجمبتفجر

تلكوتفترض.القرنهذامنوالخمسينياتالأربعينيات

فيالمتفجرةالموادمعظموتسربتتفجرالنجمأنالنظريات

بدأالذيالسديمليشحلالموادمنيسيرجزءوبقيالفضاء.

لهذاالمركزيالجزءمنالشمسوتشكلت،وينكمشيدور

وعلىمداراتفيالغبارمنصغيرةكتلوتكثفت.السديم

الكواكب.مشكلةالشمسمنمختلفةمسافات

الأرضأنالعلماءافترض.للأرضالمبكرالتطور

الغاز.منبسحابةمحاطةالماءعديمةصخريةكتلةبدأت

المتزايدوالضغطالصخرفيالمشعةالموادأنتجتوتدريجيا

.الأرضباطنلصهركافيةحرارةالأرضباطنفى

.كالدواماتالدورانتبدأالسديممنقطاعات2

والكوأكب.الشمصتشكلوالغبارالغارمنتجمعات4
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الأرضصفائح

تتحرك.صميحة51حوالىم!احلوياوشاحهمروحزءقتمرتهتترحصللأرضالصخريالغلاف

الصفالهدهتحم!!.بالأسهمالموضحالاتجاهفيالمسةفيلقرياسم02أ-3،م!الصمائحهده

ا!كممائح.الينالحدودامتدادعلىتحدتوالزلارلالبراك!تمرأمحديدأ.المحيطوأرضالقاراتمعها

ركادحال

بز9لعلاحي.المجياليةشحالق!مر!ب

متقاربة،اتصالنقطةفيصفيحتانتتقابل

أعلىإلىالجبالسلاسلا!كمعطاويدلع

عميقة.بحريةأحاديدحدوتفيوتتمسص

اصس!صاكاالخفيفةالموادأماكالحديد،الثقيلةالموادوغاصت

ارتفعتفقد(والأكسجينالسليكونمنمركبة)صخور

.للأرضالمبكرةالقشرةمكونةالأرضسطحإلى

بعضارتفاعأيضاالأرضرباطنتسخينعننتجوقد

هذهوبعض.السطحإلىالأرضداخلالكيميائيةالمواد

غازاتكونالآخروبعضهاالماءكونتالكيميائيةالمواد

ملايينمدىعلىببطءالماءتجمعثم.الجويالغلاف

.المحيطاتمكوناالقشرةمنالمنخفضةالأماكنفيالسنين

الأمطارمياهأذابت،الأرضعلىاليابسةتطورأثناءوفي

إلىونقلتهاالصخورمنالأخرىوالموادالأملاحوالانهار

.المحيطاتملوحةمسببةالمحيطات

احتوىللأرضالمبكرالجويالغلافأنالمحتملمن

للغلافمشابهةوأمونياوميثانوهيليومهيدروجينعلى

علىاحتوىربماأنهأو.المشتريلكوكبالحالىالجوي

الغلاففيكماالكربونأكسيدثانىمنكبيرةكميات

الجويالغلافأنأيضاالمحتملومن.الزهرةلكوكبالجوي

الأكسجينمنكبيرةكميةعلىيحتولمللأرضالمبكر

الجويالغلاففينئالأكسجين،أمعاسيوبشكل.الطليق

وترسلالكربونأكسيدثانىتستخدمالتيالنباتاتمن

الضوئى.التركيبعمليةخلالمنالأكسجين

فيالجويالغلاففيالأكسجينكميةازدادت

وأصبحتالنباتاتتطورتحيثللأرضالمبكرةالمراحل

.وفرةأكثر

القاراتأنالأرضعلماءيفترض.القاراتتشيهل

سميتواحدةأرضكتلةمنجزءاشكلتتكونتعندما

هذهوتحاطالحاليةالقاراتأموهيبانجيا.العظيمةالقارة

أبووهوبانثالاساسميواحدعظيمبمحيطالعظيمةاعارةا

بانجيابدأتتقريباسنةمليون002وقبل.الحاليةالمحيطات

جوندواناهماقاريتينكتلتينإلىانقسمتحيثبالانقسام

قاراتمشكلةأجزاءإلىجوندواناانقسصتثم.لوراسياو

الجنوبيةوأمريكاوأ!عترالياالجنوبيالقطهبوقارةإفريقيا

أجزاءإلىأيضالوراسياوانقسمت.الهنديةالقارةوشبه

الانفصاللهذاونتيجة.الشماليةوأمريكاأورا!مياضمت

تكوينذلكعننشأبعضهاعنالقاريةالصفايحوزحف

الصفائح.تلكبينجديدةمحيطيةقشرة

عبرحدثتالحاليةمواضعهاإلىالقارأتوحركة

.القاريالزحفانظر:.السنينملايين

القاريالزحفمنكلاالصفايححركيةن!يةتشرح

القشرة)تكوينالبحرقاعواتساع(القارات)حركة

تحديدعلىأيضاالنظريةهذهوتساعد(.الجديدةالمحيطية

وطبقا.الزلازلحدوثوأماكنوالبراكينالجبالمواقع

قنت!رةتسمىللأرضالخارجيةالطقةفإنالنظريةلهذه

صفيحة51إلىتقريباقسمتوالتيالحارجيةالأرض

الجزءمنوقسمقشرةمنصفيحةكلتتكون.صلبة

منطبقةعلىببطءالصفائحتتحرك.للوشاحالعلوي

الطيعالغلافيسمىالوشاحفيجزئيامنصهرصخر

فإنهاالغلافهذافوقالصفائحوبتحرك)الاسثينوسفير(.

ألمحيط.وأرضالقاراتمعهاتحمل

كلتتحرك-أ:مختلفةطرقبثلاثالصفائحتتحرك

تتحرك2-أو،الأخرىللصفيحةمعاكحه!باتجاهصفيحة

صفيحةكلتتحرك3أو،الأخرىباتجاهصفيحةكل

.الأخرىبجانب
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الصفائحتتحركحيثالبحرقاعاتساعيحدث

الوسطيةالمحيطيةالجودتتكونبعض.عنبعضهامبتعدة

وهي،الشقوقيشبهماعلىالمحتويةالمحيطأرضيةعلى

قشرةمكوناالوشاحمنالمنصهريرتفعحيث،مركزيةأودية

.جديدةمحيطجة

مكانفيبعضهاعنمبتعدةالصفائحتحركتوإذا

آخر.مكانفيبعضهاباتجاهتتجهأنلابدفإنهواحد

ترتكزقدالصفائحإحدىفإنالصفائحتتصادموحينما

الهملاياجبالتكونت،المثالسبيلفعلى.الأخرىفوق

الحاملةالصفيحةمعللهندالحاملةالصفيحةاصطدامنتيجة

فيالأخرىتحتالصفيحتينإحدىانزلقتلأورامميا.

ربما.عميقمحيطيخندقتكونذلكونئكن.الوشاح

الصفايحموادصهرفيدوراالداخليةالأرضحرارةتؤدي

البراكين.مكونةالسطحإلىثانيةمرةوإرسالها

.الأخرىبجانبواحدةماضيةالصفائحبعضتنزلق

.الصدععليهيطلقالصفيحتينهاتينبينالفاصلوالحد

الصخورعلىشعدالانزلاقيةالصفيحتينحركةعنوينتج

تراكمعندالزلزالويحدث.الصدعجانبيأحدعلى

الصخوركسرمسببةالصخرتحملمدىعنالشدكمية

منالعديدحدوثشكل،المثالسبيلفعلىوإزاحتها.

كاليفورنيا-فيأندرياسصعانصدعامتدادعلىالزلازل

بينالفاصلالحدمنجزءا-الأمريكيةالمتحدةالولايات

انظر:.الشماليةأمريكاوصفيحةالهادئالمحيطصفيحة

.الزلزالعلم،الصخور،تشكل

الأرضتاريخ

القشرةصخورمنالأرضتاريخعلىالاسعتدلالأمكن

ثموتنكشفتتكونالصخورهذهفتئتوما.الأرضية

التجويةنوابخوتسمى.الأرضنشأةمنذأخرىمرةتتكون

طبقاتشكلعلىالترلحمباتتتراكم.ترسباتوالتعرية

كيفمعرفةخلالهامنيمكندلائلعلىالطبقةوتحتوي

علىالدلائلهذهوتشتمل.الماضىفيالأرضكانت

الأحافيروأنواعالطقةترلمحبوطريقةالترسباتتركيب

الصخر.في

الصخورفىالدلائللهذهتفسيراتهمالجيولوجيونيبني

يومنافيالأرضعلىالحادثةللعملياتملاحظاتهمعلى

شكلتالتيالعواملأنالجيولوجيونويعتقدالحاضر.

.الأرضتاريخعبرعملتأنسبققدحالياالأرضسطح

والفيزياءالكيمياءفيالأ!ماسيةالقوأبنأنيعتقدونكما

علىويطلق.السابقفيعملتكماحالياتعملوالأحياء

مفتاحبالحاضرتعرفوأحياناالتناسققانونالفكرةهذه

الماضي.

تعك!.الأرضتاريخعندلائ!!تعطيرسوبيصخرمنطبقات

الحيواناتوحياةوالمماخللمحطقةالأرضيةالأشكالفيالتغيراتالطبقة

السنير.ملايينعر

تحتويسة،مليون001منأكترمنذتكونتجيريحجرمنقطعة

دلائلالأحافيرتعطي.منقرضةبحريةلحيواناتأحفوريةأصدادعلى

.الحياةتطهوركيفيةعلى

!*لأ+

!
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النيمعلاماتمشاهداتفيالتناسققانونيتمثل

وأنهرفيأوشاطئعلىالرملفىالمتشكلة)التموجات(

للرملالطوليللتحركنتيجةا!نيمايتشكل.بحيرةقاععلى

النيماعلاماتوجدتفإذاالماء.تياراتانسياببوساطيما

نأيعتقدونالجيولوجيينفإنالصخرمنسطحعلى

كماالماء.تياراتبوساطةتحركرملامايوماكانالصخر

التياربهاأنسابالتيالطريقةمعرفةالجيولوجيونيستطيع

الصخر.فيالنيمشكلفي

تاريختكشفأحافيرعلىالصخورمنالعديدتحتوي

وأحيوانياجسماالأحفورةتكونقد.الأرضعلىالحياة

وأنباتطبعةببساطةتكونقدأو،العظممنقطعةأوسنا

هشا.رامباالصخركانعندماالصخرفيعملتحيوان

والعلماء.الإحطثةبعلمالأحافيردراسةوتعرف

علماءهمودرالمشهاالأحافيرتجميعفيالمتخصصون

الأحافير.علماءأوالإحاثة

طبقاتأعمارحسابفىالجيولوجيينالأحافيرتساعد

.والنباتاتالحيواناتفيهعاش!الذيوالزمنالصخور

الطبقاتأقدمفيالأبسطالحياةذاتالأحافيروجدت

نباتيةأحافيرعلىالأحدثالطبقاتتحتوي.الصخرية

انظر:حاليا.الموجودةتلككبيرحدإلىتشبهوحيوانية

والارتقاء.النشوء

طرأتالتيالتغيراتعلىدلائلأيضاالأحافيرتعطي

فيالأحافيرعلماءيجد:المثالسبيلفعلى.الأرضعلى

أعاليفيطبقاتفيبحريةلأحافيرأصدافاالأحيانبعض

نأعلىالاكتشافاتهذهتدلالبحر.عنبعيدةالجبال

حرمنطويلةفترةقبلوحليبحرقاعفيتكونتالطقة

غيرتاريخافقطالصخورتحوي.الجباللتشكلالصخور

.للأرضمكتمل

الجيولوجىسجلهامعالصخورمنالعديددمرت

تغيرتأوالأرضلمسطحعلىوالتجويةالتعريةبولمساطة

إلىبالإضافة.الارضيةالقشرةعمقفيوالحرارةبالضغط

وصفعلىالصخورفيالجيولوجيةالدلائلتساعدذلك

وقدالصخور.تشكلزمنعندفقطالأرضعلىالظروف

تجحيعبوساطةالأرضتطورعلىالجيولوجيوناستدل

تاريخولكنمختلفةأعمارذاتصخورمنالدلائلبعض

.الإطلاقعلىممكنةمعرفتهلاتكونسوفالكاملالأرض

زمنيةأطوارخمسةإلىالمعرقفالأرضتاريخيقسم

هي:الأحدثإلىالأقدممنالأحقابالاحقاب.تسمى

القديمة،الحياةوحقب،البدائيةالحياةوحقبالأركية،الحقبة

ويطلق.الحديثةالحياةوحقب،المتوسطةالحياةوحقب

وحقبالأركيةالحقبةعلىالكمبريالعصرقبلمامصطلح

وقسمتعصور،إلىال!حقابوقسمت.البدائيةالحياة

تحتوماالتقسيماتهذهوسميت.فتراتإلىالعصور

كماالحياةتطورفيالمراحلاختلافأساسعلىالتقسيمات

الأطوالأنذلكونئكلنالأحافير.بوساطةعليهااستدل

متساوية.ليستأغتراتواوالعصورللأحقابالزمنية

باممتخدامالأرضلتاريخالموضحالجدوليعرف

الجيولوجية.الأزمنةبجدولالختلفةاشمنيةالتقسيمات

الأسفلالجزءفيللأرضتاريخأقدميمثلالجدولهذا

الترتيبهذاويشبه.الأعلىالجزءفيتارللهاوأحدث

فوقالأحدثيكونبحيثالصخريةالطبقةتشكلطريقة

الجيولوجية.الأزمنةجدولنوضحبعدوفيما.الأقدم

)الدهرالأركيةالحقبةتمثلالملبكر.الأرضتارلجع

التاريخمنسنةبلايين4أولالبدائيةالحياةوحقب(العتيق

حواليالزمنىالطولهذاويشملتقريبا.للأرضالأقدم

قبلمازمنغالباعليهويطلق.الكليالتاريخمن0%8

الكمبري.العصر

(،العتيق)الدهرالأركيةالحقبةمنالمب!صالجزءأتساء

تشكلتالأرضأنويعتقدبدأيتها،فىالأرضكانت

تقلصتوالغازالرمادمنسحابةمنالفترةتلكخلال

تشكلتاسشينملايينوبعد.صلبةكرةمكونةوتكثفت

القشرةأنالجيولوجيالإثباتويوضح.الصحريةالقشرة

وتنمو.تتشكلالقاراتولدأتوتصلبها.انصهارهاتكرر

الجزءخلالأيضاالجويوالغلافالمحيطاتوتكونت

الأركية.الحقبةمنالمبكر

الصخور(العتيق)الدهرالأركيةالحقبةصخوروتشمل

منالصخورتلكتكونت.والنايسكالشعستالمتحولة

البركانيوالرمادالبركانيةوالحمماوالطفلاشملىالحجر

فىالعميقينوالضغطللحرارةتعرضتثمومندفنتالتي

.اللأرضقشرة

منعطمةكتلعلىالأركيةالحقبةصخوروتحتوي

القشرةفيالمنصهرالصخرتكونعننتجتالجرانيت

وجرفتتعرتنفسهاوالجبال.الجبالبناءفتراتخلال

القاراتمنالأقدمالأجزاءفيقواعدهافقطخلفهاتاركة

.الدرعبمناطقوالمعروفة

يقدرالتيالأقدمالأحافيرالحقبةهذهصخوروتشحل

بدائيةبكتيرياهيالأحافيرهذه.سنةبليون5.3بعمرها

أيضاوتسمىالمزرقة-الخضراءالطحالبوتشملجدا،

المستوىهذاعلىبدائيةالحياةوظلت.اسميانيةالبكتيريا

النباتاتتطورت(.العتيق)الدهرالأريهةالحقبةخلال

أحافيروظهرت.البدائيةالحياةحقبخلالتعقيداالأكثر

تقريبا.سنةمليون007قبلالصخورفيالحيوأناتأول

والمرجانالهلاميوالسمكأسديداناالحيواناتهذهوتشمل

.الأخرىالبدائيةاللافقاريةوالحيوانات
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كنداجنوبيفيالبدائيةالحياةحقبصخورتشمل

البركانيةوالحممالجيريوالحجروالطفلالرملىالحجر

أكثرسمكهايبلغطبقاتشكلتوالتي،البركانيوالرماد

كمياتعلىالصخورهذهوتحتوي.م42).00من

بناءعصورأثناءفىبرزتوقدالحديد.خاممنضخمة

قشرةعبرمنصهرةصخورالبدائيةالحياةلحقبالجبال

المنصهرةالصخورتلكواحتوت.تصلبتثمومنالأرض

الثرواتمكونةويورانيوموفضةوذهبونيكلنحاسعلى

.الدرعلمناطقالمعدنية

القديم.الدهرأيضاعليهاويطلق.القديمةالحياةحقب

مليون042قبلوانتهتتقريياسنةمليون057منذبدأت

أوالعضوروهذهعصور.ستةالحقبهذاويشمل.سنة

الكمبري،:هيالأحدثإلىالأقدممنابتداءالعهود

والكربوني،،والديفوني،والسليوري،لأوردوفيشيا

علىيحتويالكربونيالعصرأنملاحظةمع،والبرمي

وأالمتحدةالولاياتفي،والبنسلفاني،المسيسيبيعصري

أوروبا.فيوالعلوي()أودينانتيانالسفليالكربونيالعصر

أثناءفيالخضراءالطحالبمناليابسةنباتاتتطورت

العصرأثناءفيشيوعاأكثروأصبحتالسليوريالعصر

الأشسجارالأوليةاليابسةالنباتاتهذهوتشمل.الديفونى

أجسامطريقعنتكاثرهاويعاد.والسراخسالقشرية

البذور.تكوينفيبديلاالأبواغتسمىجداصغيرة

أثناءفيتطورتالنباتاتمنمختلفةأشكالهناك

.م03ارتفاعهيصلبعضها،العلويالكربونيالعصر

وتحولت.اليابسةأجزاءمنكثيراالمستنقعاتوغطت

بعدفيماالمستنقعاتتلكفينمتالتيالضخمةالنباتات

الحقيقيةالبذريةالنباتاتوأول.الفحمرواسبإلى

)حاملاتالخروطيةوالصنوبرياتالبذريةالسراخس

فيتشكلتطبقاتفيكأحافيروجدتالتىالخاريط(

.العلويالكربونيالعصرأثناء

حقبأثناءفياللافقاريةالمجموعاتأكبرظهرت

والطحلبياتالمرجانوتشملالمبكرةالقديمةالحياة

حيواناتوهي،الفصوصوثلاثياتالأرجلوعضديات

جداصغيرةحيواناتوهىوالخيطيات،قشريةبحرية

الحياةحقبحيواناتوتشمل.مستعمرأتتكون

والحزازياتالمرجانمنكلاالمتأخرةالقديمة

فيالأسماكمنالختلفةالأنواعوكانت.والمسرجيات

سميالعصرأنلدرجةجداكثيرةالديفونيالعصر

الرئويالسملثيكونأنالمحتملومن.السمكىالعصر

فقرية.أظهرمعالهواءتنفستالتىالحيواناتأول

وذاتالهواءتتنفسحيواناتأولالبرمائياتوكانت

اليابسة.علىللمشىفقريةأظهر

جزءاالهابطةالطويلةالعظمىالقعائرمنطقتاشكلت

الشمالية.لأمريكاالقديمةالحياةحقبجغرافيةمنمهما

الكوردييراوقعيرة،الشرقفيالعظمىالأبلالقفقعيرة

فيهماتجمعتترمسيبحوضاهماالغربفيالعظمى

.المجاورةالأراضىمنالرواسبمنضخمةكميات

حقبنهايةمنبالقربالأبلاشترسيبحوضواختفى

الأبلاشجبالتكونتالفترةتلكوخلال.القديمةالحياة

أوراسياصفائحمعالشماليةأمريكاصفيحةلتصادمنتيجة

كمابمانجيما.القاراتأملتكونالجنوبيةوأمريكاوإفريقيا

وقارةوأسترالياالهندأيضاالعظمىالقاراتهذهشملت

الجنوبى.القطب

غمرتالقديمةالحياةحقبةأثناءفيعديدةفتراتهناك

فيوالكوردييراالأبلالقترسيبأحواضالبحارفيها

لتغطىانسيابهاازديادالمحتم!لىمنالتيالشماليةأمريكا

تلكأكبروحدث.الدرعمنوالمنبسطةالمنخفضةالمناطق

غمرتعندماالأوردوفيشيالعصرأثناءفيالفيضانات

البحارنشأتبالماء.الشماليةأمريكاقارةمن0%7

جيدةبيئاتوكانتالفيضاناتبوساطةالمتسعةالضحلة

الحية.الكائناتمنكبيرةأعدادلتطور

الدهرأيضا:عليهاويطلق.المتوسطةالحياةحقب

قبلوانتهتسنةمليون024قبلالحقبهذابدأ.الوسيط

إلىالأقدممنعصورثلاثةعلىوتشتمل.سنةمليون63

الكريتاسي.أووالطاشيري،الجوراسي،الترياسي:الأحدث

المتوسطةالحياةلحقبالأحفوريةالنباتاتتمثل

البذور.وكاسياتالبذورعاريمات:متميزتينمجموعتين

مخروطيةنباتاتومعظمهارقبيةبذورلهاالبذورعاريات

وتطورت*والسيكاسيةوالسنديانالصنوبرياتتشمل

وسيطرتالقديمةالحياةحقبأواخرفيالبذورعاريات

أما.المتوسطةالحياةلحقبالمبكرالطاشيريالعصرعلى

.مزهرةونباتاتمغطاةبذورفلهاالبذوركاسيات

العصرأثناءفيالمسيطرةالنباتاتهذهمجموعةوأصبحت

هذا.يومناإلىواستمرتالطباشيري

الحياةحقبخلالبحارفيالأحياءمنالعديدعاشت

علىتشتملطافيةدقيقةأحياءوبعضها.الدافئةالمتوسطة

المكونالأحياءهذهوأنتجت.والأولياتالبحريةالطحالب

واشتقبالطباشير.المعروفالرسوبىللصخرالأساسى

وتعنيكريتاهيلاتينيةكلمةمناسمهالطباش!يريالعصر

الطباشير.

حقبأثناءفيوالأمونيتاتوالمحارالقواقعتطورت

منعدةانواعانتشرتذلكإلىوبالإضافة.المتوسطةالحياة

سيطرتكما.والزواحفوالبرمائياتالسمك

على،العملاقةالزواحفمنمجموعةوهى،الديناصورات
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يسةسسلاي!!4أ!أ!عرتقريمايمتشملالكمبريالعصرقبلمازمن

وطهرتوالمحيطاتالحويوالعلا!صالقشرةتكول!.الأرصاعمر

.الحياةألواعأبسط

أ!اعحلقت.سحةمليود033حواليدامتالقديمةالحياةحقب

سعض3الريوص!!.والياسمةالمحارفىوالاتاتالحيواناتمىعديدة

القديمة.الحياةحقمةمحتصرومروهيالمحكرةسمةايىلباتات

تماماوانتهتفقط،المتوسطةالحياةحقبأثناءاليابسة

الحقب.هذابنهاية

ذواتالثديياتأولىالمتأخرالترياسيعصرخلالظهر

الجوراسي.العصرخلالالطيورأولوظهرتالدافئالدم

القاراتمعظمبظهورالمتوسطةالحياةحقببدأ

معظمالبحارغمرتالحقبهذاوخلال.يابسةبصفتها

ذلكبعدأوروبا.غربيوشمالوإفريقياالشماليةأمريكا

جاسروريوديمياءيرتمثيالكمبريالعصرقبلماصخرمنجبل

منأساساوشكونقمإلسكرحلتسمىالقمةهده.اضاريلفى

ست.الحرا

صحريةمت!صناتمنحزءاتش!!القديمةالحياةحقبمنرمليةأحجار

لتلكالصخورأحاطت.الأمريكيةالمتحدةالولاياتيوتا-أثريوادلي

التعرية.!ساطةائ!حتمعتثممارسشيةالصصالتكولات

هذاتكراروساعد.المناطقبعضمنالبحارتراجعت

لتطورجيدةظروفتكوينعلىالضحلالفيضان

حيثترسباتتكوينإلىأدتوهذه.الحيةالكائنات

ششكل.أنالطبيعيوالغازللنفطيمكن

وتشكلتبانجياقارةتجزأتالترياسيالعصرخلال

فيالأطلسىالمحيطتشكلبدأ.الآننعرفهااكتيالقارات

والطباشيريالجوراسىالعصرينأثناءالشماليةأمريكاشرق



الديناصوراتتمقلت.اشواحصعصريمتلكانالمتوسطةالجاةحقب

قبلوالصنورياتالسيكامميةونشأت.انقرضتذلكولعدالأرضعبر

الحقب.هذاخلالالحديثةالأشجاروظهرتالمزهرةالنباتات

عحدماالبليستوسننفترةفيالحليديالعصرشملالحديثةالحياةحقب

الج!يدأحبر.ذلكبعدودابتالشماليةالأراضىلبطءالمتالجاكتسحت

دافئة.مناطقعنللبحثالتحركعلىوالحيوالىالإسمان

كبيرةكمياترفعإلىوأدتالصفالإلقشريةفاصطدمت

في!مييرانيفاداجبالمكونةالمنصهرةالصخورمن

أدىمماالجبالببناءالشماليةأمريكاغربوتأثركاليفورنيا.

الروكى.جبالظهورإلى

ومازالسنةمليون63قبلبدأ.الحديثةالحياةحقب

الثالثالعصرالحقبهذاويغطىهذا.يومناإلىمستمرا

الدهرأوالرالغالعصروكذلكسنةمليونيحتىاستمرالذي
725ضلأرا

جبلصخرتكونالمتوسطةالحياةحقبمنجيريحجرمنكتلة

الكتلةرفعإلىبعدفيماالقشريةالتعيراتوأدت.المحيطتحتطارق

البحر.سطحفوقتقريبامترا427

شاطئامتدادعلىالجبالعبرالأوديةتقطعالبليستوسين!ثالج

مخلفاذلكبعدوذابلعيداالجبليةالواحهاتالحليدكشطالرويج.

المتفتت.الصخروراءه

إلىالثالثالعصروقسمالحاضر.الوقتيشملالذيالرابع

ميوسين،و،ليجوسينوأ،وأيوسين،ليوسينبا:فتراتخم!

البليستوسينفترتيمنالرالغالعصرويتكونوبليوسين.

الجليديالعصرأنالعلماءمنالعديدويعتقد.والهولوسين

قائما.مازالالبليستوسينفترةغطىالذي

الأوروبيالأ!بمثلالجبليةالحسلاسلتشكلتوقد

عدةوثارت.الحد!ةالحياةحقبفىوالهملاياوالأنديز

ع

ى-!+



والأحدثالجدولأسملتارلللأرضأقدميظهرعليها.والحياةالأرضتطهورالحيولوجيةالأزمنةجدوليلحصالأرضتاريخملخص

.أعلاهفى

وأطوالهاالفترةأوالعصر

ايةلبدا

مغت()شوات

الأرضعلىالحياةتطور

!!د

!آ

آ
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!
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الهولوةنقترة

صشةآلاف01
آلاف

استحدامعلىوتعرلواالرراعةرطورواوروصوها.الحيوالاتالشمراصطد

الرياحطاقةواستحلوا.الأحرىوالمصادروالعارالححريوالمحمالملزات

للعمل.والأدهار

فى2محع

المنتجةالمحاصيل

البليستوسينفترة

عليونمنةمليون2

انقرضتولكمهاأحرىوحيوالاتالصود!درالقررووحيدالماموتاشتر

.الفترةهدهبحهاية

ه

،دالقم

آ

إ

إ

البليوسينفترة

مليونسنةمليون3

مثلأصمحتوالتدييهاتوالطيورهذا.كيوماأصسحتالسحريةالحياة

شميهةحيواناتوظهرتالعالىحولواشترتالحدشةاعالأس

لإلساد.با

!لا

الخيول

المهوسينفترة

مليوقسنةمليون91

الأحرىالحيوالاتوتشملو!!ريقيا.آسيادىالعظمىالقردةطهرت

المزهرةالاتاترأحدتوالراقودالأوليةوالدلةوالحيتاروالقردةفي!قالحط

عالحدتحة.االأ!تتسهوالألتمحار

!ه

لقرودا

الأليجوسينقترة

سنةمليون14

38

مليوقى

والخيولوالفيلةوالكلا!والقططالحمالتطورت.الأوليةالقردةظوت

سهايةالقردوحيدتتهالتيالحيوا،تاحتمت.رالقوارصالقرلىووحيد

المترة.هده

!!

ا!ولىالحيول

الايوسينفترة

طيونمنةمليون17

الخفافيشظهرت.والسمكالصعيرةوالرراحصوالرمائاتالطوركترت

.والحتانالقردووحيدوالقرودوالحيولرالقططوالحمالالأولية

7

الأعشا!

الباليوسينفترة

مليوئسنةمليون8

والبرمائاتوالسمكاللا!قارياتشاكأ.المرهرةالاتاتكترت

.ساتوالتد

حه

لصغيرةا،ث!للباا

ءأ،

!!

!6

و

الطاشيريالعصر

سنةمليون75

13ول

مليوفي

تاعت.والرمائاتاحسمكوااللالمارياتكترت.المرهرةالاتاتظصت

سهايةتحؤصالدياصوراتأتول.والمصفحةالقروددواتالدياصورات

العصر.هدا

!!

المزهرةالاتات

سىالجورالعصرا

ملايتتسنةمليون67

بلعت.القمتسريالحارالبحريةةابشملت.الصعولريةالأينسحاركزت

صعيرةكانتالتدلياتالطيور.أولىطهرتلها.ححمأكرالدياصورات

لدائية.و

ءأ*

الطجور

الترياسيالعو

!ليونسةمليون35

وكثرتالحدتةالاممماكتتسهكاتالاشماكسكتير.المسوريةالاتححاركغرت

.التدساتكأولرالدياصوراتوالتماسحاعسلاح!اأولىطهرت.الحمترات

*

تأرالديناصو

!!.

؟آ

آ

!ا"!

البرميالع!همو

سنةمليون05

2!"

فىمليم

الأسماككترت-المحولريةالأشحار-البدريةالاتاتأولىظهرت

كترة.والرواحصوالرمائيات

،...ر-!

ليسنةلكربوالسمليلعضر!ا"

لىبولكرالعصرا

سنةمليون3

الديفونيالعصر

سنةمليهون05

،33

مليرفي

الزراح!أولىوط!تالعملاقوالأسلرالسراحسالحرشميهالأشحارشاكأ

بعد.فيماالممتكودحيتالعاسات!يالعملاقةالحتراترعاشت

-

أحع!،ال!

كليوفي

القشرياتوكترت)الترايلوليت(.المصوصثلاثاتتؤيحاانقرصت

الشعا!.سكتيرتكوت.والرمائياتوالسمك
طيم

41،

كليور

تشملالأسحاكمىكتيرةأساعسحت.المستسقعات!يالعالاتأولىكلت

أولىظهرت.العدبةوالمياهالمحر!ىوالرئويالمصفحوالسمكالقرش

.والحتراتالبرمائيات

صى

سماكلأا

لسيلورياالعصر

سنةمليون25

ء3؟

مليون

الفصوصتلاثياتشاعت.الألواعدواتالريةالاتاتأولىظهرت

المرحالية.الشا!تكوت.والرحويات

فخ!

حانالم!

لأوردفيشىالعصرا

سمةمليون65
مليون

الحيواناتعاشت.والرحوياتوالمرحالياتالفصوصتلاتياتشاعت

!تفرعة.محموعاتدى)الحراشوليت(الحطية

مطلما!ضة/

الكمبرىالعصر

)؟(سنةمليون07

057

مليون)؟!

تلاثياتتسمىقريةحيوالاتكات.مرةلأولالأحا!يركترت

الفك.عديمسمكظهورالبحر.!ىشائعةالرحوياتولعصالمصوص

س"

صي،الفصمتلاثيات

الكمبريقبلمازمن

)؟(تقريباسةبلا4

8،4

بليوفي)؟أ

!سةطيولى0011قلالححر!يوالديدارالهلامىوالسمكالمرحارعاش

حية.أيت!ياءتعر!لمدلكوقبل.سةبليور.63تلال!كتيرياعاشتتقريا.

ص!حس

البكتيريا



كا!-حمحء؟-4!به!ا-جمر!يم-لمج؟!بهيبم7-ء4؟جئي!/سلآصج؟؟-غ"ج،-7---لاج+--ىتم-

خسء4كا4كا/سض!ر4كا*لأ!كاد-!س!لض"؟لإكايرص4كل

ل!؟أبرئم!!حححجسلر!!كاع،كالأء

ير!لم،لاكا-كالأ/كا-كا3-جم!ا

حميلمكا؟؟كا-لأيركايرير-خ-ء!35-؟*ءص

كاكا"+ىجءلإ-كاتنئرء،لم/كا

كا3لا-/إفرب!اع3/-سكاكا؟حيم!.-

كا/عكالتم*خلاخص"مم!توحمؤ

كاء-مصركاكا3!بر

هى-ص3تخكلس

ء3لاكاكاكا3،"كا"؟يم-!/روشسعلا"

-3ص"ء-عل!كا!!ىكا"3!3/3؟!صلأ3!كا،!ء3ىل!ل!!ص3كا

بهرلا!كاى

/ت!ثاكاءءلت!يم!!+يركاكاكا

ك!

كاكاكا"كا!كاكا-نجحر3سكا

كا3يرختمكا"-!-تخز3يميم،!ع

كا-كاتمدكالم*كاكال!-،"

!!ص!سئربفججهج!-

!ءكاص

925لأرضا

!ختثد؟*إلياييوبم!ييئ؟يمكقيز"!يي!7قيي!فيج-؟-،ؤميئي-تسظ--س-7خلأ،

-ينهـ*،لأ*،كلغإثبنتبرئبه!الوضعثم!لحالقىو؟ل!يس-فخطخبم،حغلاخطص!اا

با!ش!الى،ئتديريمثلى-إييابسم!1كأ؟اوضأعالعلد6ء

"لميودطى،!-"قبوسقيهـ!القاسكلأجمغإطبريالحة-كوصج--

الخاقيجئي---؟لأسوي-4لخط

أ.الطإشيري)العصرسنهملييورز1ل!"لبل

بالفصالتشكئتالثاراتأرالعلماءأفترضى

اصلعوسحاأوأخصرأقللتشكللوكمالمساانفضلت!سهالاخط!أ

السمسالإلىلورإسيالىلعطميير،الكحرو

هاتينالحريطهتوضمع*الجتوبإلىوجوندوأنا

الجنهوبية.وامريكاوالهندالشماليةوأمريكا

+برحمهص-كا/!""كا؟ككل

كاص!كاكا--3-لأ!!ح!!حزكبرلأ8 كالأ/لألمحا-!يهب!لإجم!صكلحص4

لاعمالانئامحدط1كا!كالالأى-شربرلأ

خط"كا4ل!ل!-لأيركاكا+ك!محيط

لاستوا-كا-حل!-خن!كاكا--لألا"ررلألاوراباننما

كا--كاصكالأ/

حس!*-*!!3-كاكاكاكاكاكا-3كاكاكا-"كاكالأ3لا3كا كاكا؟!ت!%؟

الجوراسيأ.العصر1!سنهمليوفي859ثهبل

تشكلتاوكجوندوانالوراسياأفيالعلماءيعتقد

هذه.اليمينإلىبايخياالواحدةالكحلةيانمصال

محاطةكانتأنهايعشمهدالع!لاكهالكئلة

بانجياأنالعلماءويعتقدبانتالاس!ا،بمحيط

وجوندوانالوراسيامشكلةبالانفصالبدأت

سنة.صل!وق2،،قبل

خسض!6*ثمخض

كاكا"ء؟+3

كرلا333،كا؟كاإك!يماير،/س-"3ممص1*ير

كايركا،/3/كا

ص!كا!أح!زرصس!ع9-،س
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ىىكابمإبكيركوك!اكل!!3ك!حهكأإإلمعهكل!رش!تتز!*لأ*يميئيعكا!ير!2لأ-كاىر!سىير4ص--
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؟!كاسر!لهيه!ص/،بم!زر!س؟ء3كابرابرجمهاكا!ت!!؟جم!ث!جعء!سكثتر!ئنيضلمكاع

!!/**زركا/3ينمم!خث!ع،9لأ"،ثتهلتوخكبهي!ق"يمث!ثيازر4يررر/!3
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ق!رر!لاصلأ!?ع!!هي!بهل!!!اكماصشء،أا(ءبرضثوو؟ل!3!7جمابمت!ى،ررالميق!ه!أ!!ثتث!بهد!4كالالآ

كاإ،ىيزاكخ!1؟ض؟!!لمءبركا!كاآلم"ع1ع!ء!!ىأ!فل،/؟لآكالأ،-المخختتهلأخ"شبر؟ىضص"

يم!كاكا-*ىزو!سكاى1!؟!"!كا!/"؟*!بميهبهبهث!*كا!"،ل!ئأ1ى!رز"برلآررىيتلفيم؟ير بمكهيوكاال!بهبمكاايركاء*"ررء1عكا9د!كاكاد4كاكا،
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الأرض053

والهندوجرينلاندالشماليةأمريكاغربيعبربراكين

أجزاءالمثالجغطتكماالبركانيةالحمممنأغطيةمشكلة

فترةأثناءفيذلكبعدوانصهرتالأرضمنكثيرة

المثالجلهذهالجليداندفاعوأدى.مراتولعدةالبليستوسين

أمامهاوالحيوانيةالبشريةألمجموعاتتحركإلىاليابسةعبر

فيه.للعي!شوالمكانالغذاءعنللبحث

التيوالحيواناتالنباتاتمنالختلفةالأنواعوجدت

أولو!ن.الحديثةالحياةحقبأثناءفىاليومنعرفها

المتوسطةالحياةحقبفيالصغيرةللثديياتظهور

الأيوسينفترةوأثناء.أجاليوسينافترةأثناءفيوعاشت

أوروباعبروالجمالالقرنووحيدالخيولأسلافتنقلت

بكثيرأصغرالحيواناتهذهوكانت.الشماليةوأمريكا

والخيولوالقططالكلابوظهرت.الانعليههيعما

بحجمالثديياتونمت.الأغنامحجمفيكاب!التي

فوقالخضراءالمروجانتشارمعمختلفةوباشكالأكبر

منعديدةأنواعوظهرت.الميوسينفترةأثناءاليابسة

وتنقل.البليوسينفترةفيعملاقةبأحجامالثدييات

والكسلانوالمستودونالفيليشبهالذيالماموث

هذهوانقرض!والغاباتالمروص!حولالعملاقال!رضي

البليستولممين.فترةبنهايةالحيوانات

فيبالإنسانشبيهةلخلوقاتأحافيرأقدموجدتوقد

الأرضعلىالبشريةمعنواتوتعتبرالبليوسينفترةصخور

لطورتأثنائهافيالتيالسنينببلايينماقورنتإذاقصيرة

.لأرضا

الدرالمةميات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

أ!كحلة.اذاتالمقالاتوقائمةالجيولوجياالظر

التالية:المقالاتأيضا:الظر

لاعتدالا

علم،الصحورتش!!

التعرية

الأفةط

طبقة،الترودوسفير

الحليد

الرياح

لسحبا

السحاء

لتربةا

الحريرة

الأرضوقوىحركات

الحاذبية

القاريالزحص

الزلزال

الجويالغلاف

الموويالشتاء

السها!

لصقيعا

العلياالحويةاطقةا

الطقس

المعمطيسيةالعاصمة

الصخريالغلاف

الصخور

القارة

العيضان

والمغنطجسيةالمصطيس

الماح

الأيوئاأعلافا

أحرمةأل!،لان

الفلق

المطر

الهواء

لبحيرةا

الفوارةالحمة

الشلال

العمق

علم،ثةحال!ا

حمورةلأا

الارلقلماحيواد

صوريالدا

لياالحضا

ياءفيزلحيوا

يطةلحرا

ءاستولااحط

الولراخط

دولأحدا

اصسمحةاالأرض

يراضا

كادكرا

لت!طا

لحملا

المرحاليةالحزيرة

الحمم

المائطالحوض

المياهتقسيمخط

علم،صلأرا

لشمسا

ضيرلأال!لعاا

المائيالغلاف

الحوفيةالمياهالعلا!

السوالماء

الهيدرولوحياالمحيط

والحررالمد

الأرضتاريخ

الطباشيريالعصرالتاريخقبلماشعو!

ال!صصريالعصرالبليستوسيميأعصرا

المتحجرةالعابةالحليديالعصر

النباتيمويأ!داا!صرا

وتخريطهالأرضكشوف

الشماليالقطبالطهولحط

الحغرافيةالكشوفالعرضحط

الأرضيةالكرةن!حىالفضاءرحلات

القط!

الجموديالقط!

السطحمعالم

المرحانالحندلةحط

الطمييةالمروحةالدأضها

لمستنقعاغةدلىا

لميساااصسهلا

لهضسةاطئلشماا

حةلوااءالصحرا

الواديالدردوريةالفحوة

اتالوهدلكتيبا

اح!ا

المتلحة

صلةذاتأخرىمقالات

القحر

الكوك!

الموضوعصرعنا

الكويكب

الشمسيالنظام

الكونفيالأرض-أ

لأرضاكوك!

الأرضتتحرككيى!-

وباطهاالأرضظهر-2

وحجمهاالأرضشكل

للأرضالحويالعلا!ى!-

اللأرصسطيع-خ

الأرضقشرة

الأرضتتغيريهف-3

التحوية-أ

التعرية-!

الأرضبدأتكيف-4

الأرضعمر-أ

الشمسىالنظهامنشمأة-ب

الأرضتاريخ-5

وقمرهاالأرض

الأرضباطنهـ-

الأرصحادلية-و

الأرضامغنطيسية

لهياللاا-خ

الأرضقشرةفيالتغييرات-د

للأرضالممكرالتطورج

القاراتتشكيل-د



531،علمالأرض

أسئلة

؟الأرضقشرةصخورمعظميشكلاناللذارالعنصرانما

؟الأرضعلىالطيورأولىعاشتمتى

والليل؟النهارتسببالأرضعلىحركاتأي

الشمسي؟النظاملنشوءالسدبميةالنظرلةاقترحم!أولمن

الأرضي؟الجويالغلاف!عظميشكلالذيالغازما

للتعرية؟المهمةالثلاثةالحقلعواملما

الكواكب؟بينللأرضالححمىالترتيبما

ونيكلحديدمنيتكودأنهيعتقدالديالأرضمىالحزءما

ممصوين؟

اليابسة؟نباتاتأولىظوتجيولوجىعصرأيحلال

الغلا!ما؟الصخريالغلادتكونالتيالأرضأجزاءما

؟الجوي

منسوبفيهايبقىالأرضمنقطعةادطيلأالأرص

السنة.لمعظمالأرضسطحمنبقليلأعلىأوقريباالمياه

سطحمساحةمن6%حوالىالرطبةالأراضيتغطي

.والنباتاتالحيواناتمنكثيرحياةوتدعم،الأرضيةالكرة

فيأحيائياالمنتجةالبيئيةالأساليبأكثرمنواحدةوهي

)التسميد(.العالم

ومناطقالأنهار،ومصبات،الرطبةالسواحلتعتبر

الأسماكلبيضرئيسيةمناطقالراكدةالأمواجارتفاع

تنقيةعلىالمقدرةالرطبةوللمياهوحضانتها.والمحار

منالفيرو!ماتمثل،المياهمنالملوثاتمنكبيرةكميات

للمعادنالصناعيةالمنشآتمنالناتجةالتصريفأعمال

الثقيلة.

الأنواعوتشملالرطبةالأراضيمنأنوأععدةوهناك

.والمستنقعاتوالسبخات،والبركالمناقع،:الرئيسية

بتربتهاوتتميز،الشماليةالمناخاتفيعادةالمناقعوتوجد

طحالبلاسيما،للطحالبالمكثفوالنموالحمضية

التيالبركفىالبرديونباتالأعشابوتتكاثر.الأسفقنوم

وتحتوي.العاديةالتربةفيوليسالحمضنسبةبتربتهاتقل

النباتاتمنكبيرةكمياتعلىوالبركالمناقعمنكل

وأأشجاربعضهافىويوجد،الخثتسمىجزئياالفاسدة

فيوالشجيراتالأشمجارهذهتنعدمبينما،شجيرأت

المناخاتفيعادةالسبخاتوتحدثالاخر.بعضها

البرديوخوصوالقصبالحشائمث!فيهاوتغلب،الدافئة

فىالسبخاتتشملبينماالخشبيةغيرالنباتاتوبعض

.والشجيراتالعديدةالأشجارألاخرالشق

والبلشون،الأبيضالبلشونمثلالطيورمنالكثيرونجد

فيتفرخحيثالماءفيوتسبحتخوضمنجلوأبوالعادي

لبعضوالحمايةالغذاءالمناطقهذهوتوفر.الرطبةالأراضي

مثلالمحستنقعاتوظباءالماءوثعلبالمنكمثلالثد!ات

السيتاتينقا.

!ف؟أخرىجوانبمنبيئيةفوائدالرطبةوللأراضي

الماء.تحجبلأنهاالفيضاناتضبطعلىتساعدمثلا

كبيرةكمياتتحفظالرطبةالأراضىفإنلذلكوبالإضافة

طويلة.لفترأتالماءمن

فائدةلاالرطبةالأراضيأنالناس1منالكثيرويعتقد

ورغموتخريبها.منهاالكثيرردمتمالمسببولهذامنها،

لماالبيئيةللفائدةمتزايداتفهمانجدأم079عامومنذذلك

الملحية.السواحلمناطقخاصةالرطبةالأراضيمنتبقى

ذاتالرطبةالأراضياتفاقيةتركيزأالاكثرالبرنامجومن

بدأوقدرامسار.باتفاقيةعرفتوالتى،العالميةالأهمية

ببعضالاحتفاظهدفهاوكانام759عامفيبهاالعمل

مأ099عاموفى.الرطبةللأراضيكاحتياطيالمناطق

باعتبارهاموقعا454تحديدوتمالاتفاقيةدولة52وقعت

لمفإنهوللأسف.عالميةأهميةذاتمغمورةرطبةأراض

منالأجزاءهذهلإنقاذالعملمنباليسيرإلاالقياميتم

الرطبة.المناطق

المستنقع.بمالسبخةالمنقعبمأيضا:انظر

غيرالأراضىمنواسعةمساحةالسبخهالأرض

الخث؟منطبقةتغطهاالأراضيهذهوبعض.المزروعة

تحللاالنباتبتحلليتكونمتفحمنصفنباتينسيجوهو

الأحوالأغلبفيالكلمةوتستخدمالماء.فىجزئيا

أسكتلندامثلالبلدانبعضفيالسبخةالأرضإلىللإشارة

.بوفرةالخلنجينموحيثالبريطانيةالجزرمنأخرىوأجزأء

إفريقيامناطقبعضفيالأراضيهذهمثلأيضاتوجدلكن

الشمالية.أمريكاوفىأوروباغربىوشمالوآسيا

الأراضيفيأخرىنباتاتالخلئتنموجانبوإلى

والسرخس،إفريقيا،فييزرعالذيالوزالمثلالسبخة

المناطق.هذهفىنادرةفهيالأشمجارأما.متنوعةوحشائش

أراضيمحلهالتحلالسبخةالأراضيمنالكثيرويختفي

المناقع.

الأرضطبيعةبدراسةالأرضعلميعنى.كل،الأرص

معوتكوينهاالأرضبتشكليعنىكما.وتطورهاونشأتها

منالكثيريجمعواسعمجالالأرضوعلمومياهها.جوها

وعلم،الارضطبقاتعلمومنهاالصعلة،ذاتالتخصصات

الطيعية.والجغرافيا،المحيطماتوصفوعلمالجويةالظواهر

مظاهرشكلتالتيالعواملالأرضعلماءيدرس

!سمنكلعلىتغييراتأحدثتأو،الأرضسطح

تحركاتتؤثر،المثالسبيلفعلى.المحيطوسطحالأرض

وهماوالجو،المناخعلىالمحيطوتياراتالجويالهواء

كذلك.ألارضسطحتشكيلعلىيساعدانعاملان
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الأرضداخلالأخرىوالعملياتوالحرارةالأرضيةللهزات

البحثيساعدوقد.الأرضمظاهرتشكيلفيرئيسيدور

التوقععلىالعلماءالداخليةالعوام!!هذهمثلفيالمستمر

البركانية.والتوراتالأرضيةللهزاتالدقيق

العناصرتوزيعالأرضعلماءبحثيستقصيكذلك

التوزيع،هذاأظهرتالتىوالعملياتالأرضفيال!صميائية

الفلزاتترسباتموقعتحديدفىغالبانتائجهموتسمتخدم

علومفىأخرىبحوثوتشمل.للصناعةالمهمةوالمعادن

طريقوعن،والحيوانللنباتالمتحجرةالبقايادراسةالأرض

أشكالعنالكثيرالعلماءعرفالمتحجرةالبقاياهذهتحليل

وعن،التاريخمنمختلفةفتراتخلالسادتالتيالحياة

مفيدةالمعلوماتهذهتكونأنيم!شكذلك.الأرضعمر

الأخرىوالأنواعالنفطةوالموادالفحما،ترسباتلتحديد

.المتحجرةالبقاياوقودمنالقيمة

المستنقع.انظر:.المبتلةالأرص

،المتحدةالود!ياتفيمنطقةكانتالهئديةالأرص

حكومةخصصتها،المسيسيبينهرمنالغربتةإلى

0183عاميبينالهنودلتورونالمتحدةالولايات

فيأوطانهممننقلواقدالهنودأولئكوكان.أم609و

الهنودكللنقلسياسةمنكجزءالمسيسيبينهرشرقي

إلى،العظمىالسهولفيجديدةأوطانإلىالشرقيين

أصسياسةأهذهتبنىوتم.59الطولخطمنالغرب

البيضالمستوطنونمارسهالذيالهائلللضغطنتيجة

يعي!كانالتيالأراضىعلىالاستيلاءأرادوأالذين

الهنود.عليها

وفىالمناطقمختلفعلىالهنديةالأرضاسموطبق

عشرالتاسعالقرنمنالخمسينياتوبنهاية.مختلفةأوقات

ولايةمعمتطابقةتكونتكادمنطقةفىالامعمانحصر

نقلتالتيالمنطقةهيتللثوكانت.الحاليةأوكلاهوما

تشوكتاو،:المتمدنةالخيسالقبائلالحكومةإليها

أوكلاهوما.مقاطعةشرقيتقعكات6091عامفيالهنديةالأرض

المبائلوسكمت،المقاطعةمعظك!احتلتالمتمدلةالحمصراسقمائلا

الشرقي.الشمالىالرك!فيالأضى

نتكاوقد.لسيمينوو،كريكوو،سساوتشيكا،وشيروكى

وليس.الجنوبيةالولاياتفيقبلمنتعيمقالقبائلتلك

بحكموسمللهنودموحد.سياسىتنظجمالهنديةللأرض

.السلامعلىيحافظونمادامواأنفسهم

الجزءعنالتخلىالقبائلمنطلبام866عاموفي

ليستخدمهاالمتحدةالولاياتلصمالحأرضهممنالغربي

علىمعاقبتهبمهوذلكمنالهدفوكان.آخرونهنود

اراضوخصصت.الأهليةالحربأثناءالجنوبمساعدة

الأوقاتمختلففيالخاصللاستعمالالمنطقةهذهفي

والكيووا،وويشيتا،والشيين،والأراباهو،،اوساجلقبائل

لمالتيالمنطقةهذهأراضىبعضوفتحت.والكومانشى

عامفيالبيضالمستوطنونليستخدمهاللهنودتخصص

منجداكبيرعددالولايةإلىونزح.ام988

فياوكلاهوما،مقاطعةجعلحدإلىالبيضالمستوطنين

بعدتنتظم،الحديثةأوكلاهوماولايةمنالغربىالجزء

واحد.بعامذلك

للهنوداستيطانمواقيحددتالأثناء،هذهوفى

الأوتاوا،مثل،أراضيهمعلىالاستيلاءتمالذينالاخرين

النصففيوالكواباو،،والمودوك،والشاونيوالبوريا،

فىمعظمهموكان.الأصليةالهنديةالمقاطعةمنالشرقي

وجاء.شيروكيقبيلةأراضيمنالشرقيالشمالىالركن

واصبحت،الدوامعلىتدفقهاتزايداعدادفىأيضاالبيض

إدارةعنواضحةبصورةعاجزةالهنديةالقبليةالحكومة

المنطقة.

إلغاءإلىام887عامصدرالذيدوزمرسومأدى

مأ398عاموفى.الأراضيلامتلاكالقبليالنظام

دوزلجنة،المتحدةالولاياتفىالكونجرسشكل

الخمسالقبائلمعنشبتالتىالمشاكلحلفيلتساعد

المتمدنة.

لعامكيرتيسقانونوبموجببالتدريجالكونجرسألغى

قوانينإلىالهنودوأخفبع،القبليةالقوانينأم898

ما109عامقانونوصدر.المتحدةالولاياتومحاكم

موأطنىمنيعدونالهنديةالأرضهنودكلبانيقضي

.المتحدةالولايات

الهنديةالأرضسكانعددنماام009عاموبحلول

البيضعددوأصبح،نسمة004لأ...نحوإلىليصل

المطالبةواشتدتالهنود.السكانعددأضعافمستة

لولايةدستوراالسكانوأجاز.للولايةحكومةبتشكيل

للكونجرسكانولكن.أم509عامفيالمقترحةسيكويا

سمحقانوناأجازام،609عامففى.أخرىخطط

.واحدةولايةفيبالاندماجالهنديةوالأرضلأوكلاهوما

عضوااوكلاهوماولايةقبلت،القانونذلكبنودوبموجب
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عامنوفمبرشهرمنعشرالسادساليومفىالاتحادفي

الهندية.الأرضوجودوانتهىأم709

الهنودحروب،الأمريكيونالهنودأيضا:انظر

الحمر.

:نوعانوهو.مفاتيحلوحةذاتموسيقيةآلةالأرصكن

فيأخترعالذيالإلكترونيوالأرغن،الأنبوبيالأرغن

العشرين.القرنمنتصف

تشابهأكثرأوواحدةمفاتيحلوحةالنوينمنولكل

بطريقةالصوتيصدرمنهماكلاأنغيرالبيانو،لوحة

ذإالبيانو.منالصوتبهايصدرالتيالطريقةعنتختلف

الأوتارذبذباتمنيأتيالبيانومنالصادرالصوتإن

يخرجالمزماريالأرغنفىبينما،فيهالموجودةالمعدنية

وأالمعدنيةالأنابيبدأخلالهواءضغطنتيجةالصوت

بوساطةالإلكترونيالأرغنمنالصوتويخرج.الخشبية

الكوباء.

جميعهاالموسيقيةالالاتوأقوىأكبروالأرغن

منمئاتعدةعلىيحتويمنهالصغيروالنوعوأضخمها.

منأكثرعلىتحتويقدمنهالكبيرةالانواعبينما،الأنابيب

.أنبوب000.5

الالةمنالموسيقيالصوتباصدارالأرغنعازفيقوم

الأنابيب.منصفوفعدةمنالصادرةالأصوأتبتركيب

وهماالأنابيبمنمختلفانشكلانالأرغنأنواعولمعظم

من8%0وحوالي.المزماريةوالقناةالهوائيةالقناةشكل

نأغير،أسطوانىشكلعلىيكونالأرغنداخلالأنابيب

ذإ،الصوتوفيالشكلفيالاخرعنيختلفأنبوبكل

نوعيةفيالأساسيؤلفانوحجمهالأنبوبشكلإن

الأنبوبيةالأرغنأنواعولمعظم.منهيصدرالذيالصوت

عددوفيللمفاتئ.لوحاتثلاثأواثنتانأوواحدةلوحة

الاعدادوتساعد،ستإلىاللوحاتعدديصلمنهاقليل

مجموعةابتداععلىالعازفاللوحاتهذهمنالإضافية

المو!حيقية.الألحانمنواسعة

والنوعأنابيبتوجدفلاالإلكترونيالأرغنفيأما

بإصداريقومكهربائياتيارايولدالمتذبذبالمسحي

الإلكترونية.بالطريقةالأرغنصوتويضخم،الأصوات

التيالأصواتمنأنواعايخلقأنالنوعهذابوسعوليس

الأرغنولكنإصدارها،الانبوبيالأرغنيستطيع

شاعوقدأصغر.حيزاويشغلأقلثمنايكلفالإلكتروني

موسيقىفيكثيرايستخدمكما،المنازلفياستخدامه

والروك.الجاز

مهندسقام..مقالثالثالقرنخلال.تاريخيةنبذة

علىالماءبضغطيعملأرغنبصنعالإسكندريةفييوناني

والأرغن)أعلاه(،الأنابيبآلا!علىيحتويقدالأنبوبيالأرغن

معيدويةمفاتيعلوحاتأربععلىيحتوي(الاسفل)فيالأنبوبي

دواسة.لوحة

إلىالأرغنتطويرتموقد.هايدروليسوسماهالجهازأنابيب

عشروالسادسالثالثالقرنينبينالحالىوضعهيشبهما

عشرالثامنالقرنمنتصفإلىالوقتذلكومنذ.الميلاديين

جوهانأمثالالمعروفينالموسيقيينالمؤلفينمنكثيرقام

فريسكوبالديوالفرنسيوكوبرينالألمانىباخسبستيان

الفترةهذهوخلال،للأرغنخاصةألحانبوضعالإيطالي

الأوبراتعرضعندالمغنينيصاحبونالارغنعازفوكان

منالصغيرةالأنواعاستخدامشاعكماوالموشحات

.البيوتفيالأرغن

عشر،الثامنالقرنأواخرفىالأرغنشعبيةتقلصت

الاستعاضةإمكانالموسيقيينالمؤلفينمنكثيروجدحيث

موسيقيجولإضفاءوالبيانوالموسيقيةبالفرقةالأرغنعن

الموسيقبناهتمامقلالعشرينالقرنوبحلول.أرحب

فقطالعبادةدورعلىعزفهواقتصربالأرغنوالعازفين

الدينية.الطقوسممارسةمنكجزء

القرنمستهلفيبالأرغنالاهتمامبعضحدث

عازفشفايتزرألبرتالألمانييدعلىالميلاديالعشرين
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الحفلاتبعضلوساطتهقدمحيثالشهيرالأرغن

الأمريكيالخترعسجلأم349!شةوفي.الموسيقية

وعمليإلكترونيأرغنأولاختراعبراءةهاموندلورينس

التجارية.الناحيةمن

.اليدويالأرغن،باخ:أيضاانظر

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الهارموسكاا!وسيقىالقدميالأرعر

الأرغن.أن!:.الألبوبيالأرعن

بالأرغنوتعرفموسيقيةآلةميافالأرعن

القصباتعبرالهواءانسيابفيمفاتيحهوتتحكمالمزماري

بوساطةيشغلكبيربمنفاخالهواءضغطويزود،المعدنية

نأيمكنرافعاتالمفاتيحلوحةوتحت،العازفأقدام

أنعم.أوأصخبالنعمةلجعلالعازفركبةبوساطةتضغط

تغيرأدخلاأ!امنيمكنمحابسالمفاتيحلوحةوفوق

فيصرنسافيالقدميالأرغنالةطورتلقد.النغمةمعدل

منأجوماالالةهذهوتعتبر.الميلاديالتالمئكلشرالقرنبداية

الهند.فياسحتخداماالموسيقيةالآلاتأكثر

أنواععدىعامبشكليطدقاسماليدويالأرصكن

يحركهاعندماالموسعيقىتعزفاشتىالأدواتمنعديدة

أرغنأو،البرميلأرغن،الأنواعوأشهر،بيدهالعازف

وهو.الشوارعموسعيقيوعليهيعزفكانالذيالبيانو

معدنية،قضبانأوأنابيبعلىيحتويصندوق

الألمحاف!ت.ترتيبأحيثالبرميلتسمىوأسطوانة

أنابيب،عدةالأسافيتتفتح،البرميلينقلبوعندما

وقدلليد،العارثتحريكعندموسيقىعهت!دراليدويالأرغن

يسحىالأرصمرلوعاالشوارعفييتحولورارري!اعرهـا!رسيقيود

.أم509عاملمدد!يأعلاها!ورةا!يالمبينمتل،الرمياالأرص!ا

لإصدارلفئالأنابيبأ!واءاضغطإلىذلكويؤدي

الموسيقى.

هيردييسمىأوتارذواليدأرغننوغمنوهناك

ايلأنواعهذهوغالبية.اليوميستعملماونادرا،جيرودي

الالةهذهعلىالعزفويتماأوتار،ممتةأوأربعةذات

وتحدد.بالراتينجمغطىخشبيلابودومفاتيحباستخدام

باليدالدولابتحريكوعندعزشها،يتماالتيالالحانالمفاتيح

شائعاالنوعهذاوكان.الموسيقىتصدرالتيبالأوتاريحك

وأصئاثعائعا،الميلاديعشرالحاديالقرنفيأوروبافي

الملحنأ!أوقدعشر.الثامنالقرنفيأخرىمرة

لهذاالمقطوعاتمنالعديدهايدنجوزيفالنمساوي

ال!رغن.منالنوع

التياليونانيةالأساطيرفيضخمخرافيوحعقآر!س

كلمةوهيبانوبيتيس،يسمىوكانعين،مائةلهأنتزعم

ارغوسحيراالإلاهةعينتشيء.كليمصرأ!ذياتعني

وتنفيذالوا.الجميلةالأميرةهيتمقتها،مسافسةلتحرس

بلقبفازوبهذا،آركوسبقتلهرمسقام،زيوسلأوامر.

عيونحيرااممتخدمت.(آرغوس)قاتلآرجيفونتيس

لها.طاووسذيلبهالتزين001ادآرغوس

للبطلالوفيالصيدلكلباسمأيضاآرغوسكان

تعرفوقد.الأوديسةالملحميةالقصيدةفييوليسيص!

دامغياببعدمنزلهإلىعادعندما!عيدهعلىال!طب

السفينةالآرغو،لبانىاسماأيضاآرغوسوكانعاما.02

.جاسونأجطلاببنائهاأمرأضيا

الأخطبوطفصيلةنفسمن،بحريحجوانالار!!ط

ويتغذى،الدافئةالعالمبحارلممطحعلىويعيشوالحبار.

منلدفقةبدفعهوهناكهنايسبحوهو.الصغيرةبالألسماك

علىعضووهوسكابة(،أو)ممتصسيفونخلالمنالماء،

الارغونوطأنثىطوليصل.رأ!عهتحتيوجدأنبو!هيئة

لأطولينموماونادرابكثيرالذكرويصغرها.سمأ5إلى

معما.2،ءمن

.أذرعثمانيةله،الأخطبوطمثلمثله،الآرغونوط

مروحة.شك!!علىالآرغونوطأنثىذراعيمناثنتان

غلافبتش!صلتدريجياتقومانسويا،ضمهمايتموعندما

اسمويأتيالصغير.البيضيحمي،الورقيشبه،صلب

هذامنالحيوانهذاعلىدائمايطلقالذيالبحريالورق

يفقسأنبعدبعيداالغلافطرحويتم.الرقيقالغلاف

.غلافأيالذكرولايصنع.البيض

الماءفىيبحرالآرغونوطأنيومذاتالخاساعتقد

كشراعين.المتضخمتينذراعيهباستخدام
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الدافئة،اجحارامياهفييعيش،أذرعثمانيةدوحموادالارغونوط

الألثى.منبكثيرأصغر)أعلاه(الموضحذكره

عليهأطلقهأنبعدالاسمبهذاالحيوانهذاوسمي

وصفتالتىالسفينةالارغوظهرعلىكانواالذينالبحارة

الذهبية.الفروةاليونانيةالأسطورةفى

فىميحىمضيقتحاذيمحليحكممنطقةاروون

تضم،نسمة؟54...سكانهاعددويلز.بشمالجوينيد

المراكزمنتعداناللتين،وكارنارفونبنجورمدينتىالمنطقة

الصناعاتبهاكبيرةمدينةوبنجور.المهمةالسياحية

قلعةأيضاوبها.الألبانومعالجةالقواربوبناءالهندممية

المزارعفيالمنطقةسمكانمعظميعمل.ومتحففخمة

منها.الريفيةالأماكنفيالأردوأزومحاجر

جوينيد.:أيضانوا

وفي.طبيعيبشكلالنومعلىالمقدرةعدمالأر!

أنهعلىالطبأهلغيرمنالناسعنهيتحدثالأغلب

!كرصايلأرقأنيعرفونايلأطباءأنإلا.ذأتهبحدمرض

جملةمنماعلةعنينبجأنيمكن(،المرضعلى)علامة

عنالناجمالضيقأوالالميتسببفقد.العللمنعدد

للقهوةيمكنوكذلك.النوماضوابفىجسديمرض

.الأرقتسببأنالعصبىللجهازخرى19المنبهاتأو

إلىتؤديبويقةالدماغفيرتؤثرأنالعقاقيرلبعضويمكن

بعفالأرقإلىتؤديانيمكنوكذلك.النومعدم

النفس.انقطاعمثلالخطيرةالنوماضطرابات

عواملعنينتجأنيمكنالأرقأنذلكإلى!ساف

وهموممخاوفإلىبوضوحعائدايكونماوغالبا،نفسية

فيالمرعبةالأحلامتتسببحينمثلايحدثكما،واعية

لأرقوآخرحينبينعرضةإنسانوكل.النوماضطراب

لمرضعرضاالأرقيكونقدوكذلك.النوعهذامن

الحاد.أوالخفيفالنوعمن،عقلي

)أيالروتينفياضطرابعنالنومعدمنتجوربما

.أرقبأنهذاتيايشخصهالذي،للإنساناليومى(الرتابة

حينعلىالنومعلىقادرينغيرأنهميدعونالناسوبعض

بذلك.يعلمواأندونقصيرةفتراتينامونالوأقع،في،أنهم

أما.مؤذيةليستالعارضةأوالقصيرةالأرقنوباتإن

بعضمنتنالأنفيمكنالمتكررةأوالممتدةالهجمات

منعديدةحالاتوتعالج.الجسمفيوالوظائفالأجهزة

مثلالاسترخاء،فيالتقليديةالطرقبعضباستعمالالأرق

.النوموقتقبلالساخنالحليبتناولأودافىءحمامأخذ

وأمسكناتتناولخطورةالأشمدالحالاتتتطلبوقد

قصيرةلفتراتهذهتؤخذأنينبغيولكن.مهدئةعقاقير

.الإدمانإلىطويلةلمدةالمستمرتناولهايؤديلاحتى،فقط

.النومالعقار،بمالمسكق:أيضاان!

العدديةالنظمأشكالأحدعشريةالاثئاالأرقام

نأاعتقدواالذين-الروماناستخدم210رقمعلىالمعتمدة

تقسيمفيعشريالاثنيالنظامهذا-مقدس21الرقم

تقسيموفيعشريةاثنيمجموعاتإلىوالرطلالقدم

والأونسالبوصةالإنجليزشانوالكلمتانشهور.إلىاسشة

عشر.اثنيتعنىلاتينيةكلمةمنمشتقتان)الأوقية(

علىوالمعتمدالعدفىالتجاريستخدمهالذيالنظامويدعى

دزينةالإنجليزيةوالكلمةعشريا.اثنينظاماوالحجمالدزينة

أنهالبعضويرىعشر،اثنيتعنيلاتينيةكلمةمنمشتقة

أسهلبشكلعشريالاثناالنظاميستخدمأنالممكنمن

21الرقمفيتوجدوأنهخصوصاالعشريالنظاممن

.عشرةالرقممنأكثرعوامل

الأعداد.أنظمة:أيضاانظر

كلوتكتب،أرقامعنتعبررموزالرومافيةالأرقام

منفردةإما،أساسيةرموزسبعةباستخدامالرومانيةالأعداد

!ر)5(،7(،1)أ:السبعةالرموزهذهوتشمل.مركبةوإما

.(0001)57(،00)!(،001)ح5(،0)ط(،01)

الي!ن،إلىاليسارمنالرومانيةالأعدادوتكتب

فتكتب،الحالاتمعظمفيالإضافةمبدأباستخدام

الاحاد.وأخيراالعشراتثمالمئاتتليهاأولاالالاف

اسمعودية،العربيةللمملكةالماسيالوطنياليومويكتب

الذي،الميلاديبالتقويمتأسيعسها(علىعاما75)مرور

الاأالاأ."3:كالاتى،7002سنةيصادف

أصغرعددوضعيكون،الرومانيةالأعدادنظامفي

الرقممنمطروحالأصغرالرقمأنمعناهأكبر،عددقبل

الأربعاتفيعموماالمبدأهذاويستخدمالأكبر.

1(،)5-13يكتب4رقمفإنذلالثوعلى.والتسعات

ينطقماوعادةا(ا-).*ابالشكل9رقميكتبكما

)ط*(،04مثل،9أو،4بعدديبدأرقمأيعلىالمبدأهذا
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000،005صأ*وأ****
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الجمعمبدأاستخدامأيضايمكن،ذلكومع،)ح*(09و

004كتابةيمكنفمثلاالأعداد.هذهمثلكتابةفي

!ح.منبدلأححححبالشكل

النظامأنغير.الرومانيةالأعدادالقدماءالروماناخترع

الخامسالقرننحومستخدماكانالذيالرومانيالعددي

يكتبونفمثلا.الانالمستخدمالنظامعنيختلفالميلادقبل

الجمعفيأما""3.بالشكل9ورقم1111،بالشكل4

علىللقسمةالقابلةللأرقاممختلفةرموزلهمفكان

0001.

الرومانية،الأرقامأوروباأنحاءكلفىالناساسمتخدم

فىسهولةوجدوافقد.الميلاديعشرالسادسالقرنحتى

وجدواأنهمغير.الرومانيةالأعدادباستخدامالجفوالطرح

أواخروفي.الأخرىالحسابيةالعملياتإجراءفيصعوبة

منبدلأالعربيةالأعداداستخدامبدأعشر،السادسالقرن

بعضأوجهلترقيمالرومانىالنظامالانويستخدم.الرومانية

العامة،والمبانىالاثارعلىالتاريخولتسجيل،الساعات

.المطبوعاتأ!رالكتببعضفصؤلترقيمفيوأحيانا

الأعداد.أنظمةبمالعربيةالأرقام:أيضاأنظر

الهندوالأرقامباسمكذدكتعرفالعربيةالأرقام

التعبيرويمكنشيوعا.الرقميةالرموزأكثروهيعربية-

وأمنفردةأساسيةرموز01با!شعمالالأعدادعن

،.:يلىكماوهيأرقاما،الرموزهذهتسمى.مجتمعة

الرقمخانةوتؤثر.34،5،6،7،8،9،،1،2

الأعدادذلكومثالقيمتها.علىالعربيةالأعدادفى

التسلسلهو"وثلاثونوسبعة"مئتانللعدد:العربية

مائتيهت،قيمةلهالعددهذافي2فالرقم237.الرقمى

والرقم.فقط7قيمةله7والرقمثلاثينقيمةله3والرقم

فالقيمة.300.7هووثلاثةالاف!سبعةللعددالعربي

هي3الرقمقيمةبينما،الافممبعةهي7للرقمالعددية

الخاناتملءهىالعددهذافي(.)الصفرووظيفة3.

للعدد.الحقيقيةالقيمةعنالأرقامتعبرحتىبمالفارغة

.العشريالنظامانظر:

الأعدأدنظامبهانشأالتىالكيفيةالباحثونيعرفلا

ابتداعمنالرقميةالرموزتكونأنالمرجحلكن،العربية

فترةفيالصفرالعربطورثم-الصفرباستثناء-الهنود

يكونأنالمحتملومن.الميلاديالسابعالقرنفيأيلاحقة

ترجمةوهي،العربيةالصفركلمةزيروالكلمةمصدر

الكلمةومصدر.فراغتعنيالتيالهنديةسويخمالكطم!

لتعنيماوقتفىتستعملكانتالتيشفرةالإنجليزية

أيضا.سفركلمةهيصفرا،

الباباهوأوروبافيالعربيةالأرقامنشرمنوأول

إلى679منالممتدةالفترةفيأقامالذيالثانىسلفستر

الباعةساعدوقد.الثانيسلفسترانظر:أممبانيا.فيم969

البحرأنحاءعبرالعربيةالأعدادنظامنشرفيوالتجار

فىنشرهااكتملكما.أسبانياداخلوبخاصةالمتوسط

بداياتمخذالعلموأهلالتجاربفضلالأوروبيةالقارةباقي

العدديالنظاماستعمالوعم.الميلاديالتاسعالقرن

فيساعد.الرقميةالرموزأشكالتوحدتعندمابأوروبا

عشرالخامسالقرنأواسطفيالطباعةآلةاختراعذلك

.الميلادي

الرومانية،الأرقامالأعداد؟أنظمةأيضا:انظر

الصفر.

والمسدمينالعربعندالعلومانظر:.الغباريةالأرقام

الرياصية(.)العلوم

الزكية.النفسانظر:.محمد،الأرقط

باسمأيضايعرفالحوليةالأعشابمننوعالأركطيون

بهاجميعها.المروجأقحوانلفصيلةينتميالكلوتبر.
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بأمريكاإزعاجومصدرضارا،عشباالنباتهذاويعد-؟

الماشيةبأجسامبذورهرؤوسلالتصاقن!ا،الشماليةرع-د3!-د!

جذورهمنللاستفادةنرراعتهتقوماليالانأنالأ،والأغنام؟*سشفي!"*41؟!لإكا!ع!بزص-!33-س7-ع

..ءسءفيكوئميهس-حلمء-ينتر،و

الصغيرةاوراقهتستخدمإسكندينافياوفي،للأكلالصالحة؟-ءنن!:؟!ش:***،-عرز-!كا!غ-؟ء.

السلطة.عملفي!س"!!لا!"!+ك!كا؟؟!كا!

البريالنباتانظر:الصغير.الحؤولالأرقطيونس:-بمكاىكاصص!-!1

الصعير(.الحؤول)الأرقطيونالعرس!البلادفي!بم"ءر7

-495هـ،5هـ-ق03)الأرقمأبيبنالأرقملأص3!يون!!شص*كلب

أبو،الخزوميأسدبنمنافعبدبنالأرقمم(.675

فيللدعوةدارأولوصاحبجليلصحابى.عبداللهشوكيغلافللأرقطيون

للدعوةومنطلقامقراصؤ!هيدالرسولاتخذهاحيثايلإسلام

الخطاببنعمربدخولأربعينالمسلموناكتملحتىقبلالنموفيإحداهماتبدأ.عادةبذرتانبهشوكيغلاف

بنتأميمةأمه.الأرقمدارفيالشهادةوإعلانهالإسلامالتىالشكلمعقوفةالأشواكتلتصق.بموسمالأخرى

عبدالحارث.توديوقدوالغراء.بالقماش،الأرقطيونغطاءتفترش

والمهاجرينالإسلامإلىالسابقينمنالأرقمكانترعاهاالتيالماشيةوصغارالخنازيربحياةالأرقطيونأشواك

منوكانع!ي!،اللهرسولمعكلهاالمشاهدشمهد.الأولين.سامةلأنها

يستعملهالنبيوكان،قريشبينوالبصيرةالحكمةذوي.الأرقطيونلنباتالأصليالموطنهىالشماليةأمريكا

أنه:الأرقمعنالأرقمبنعثمانعنروي.الصدقاتعلىجوانبوعلىالحقولمنالمنخفضةالمناطقفيويوجد

النبيإلىجاءجهازهمنفرغفلما،المقدسبيتيريدتجضالخشنةوأوراقه،سم9و.03بينطولهويتراوح.الطريق

وأحاجة،يخرجكما:الرسوللهفقال،يودعهكل!!زهوربعضتحملأشكالها.تتعددأوالقلبشكلتأخذ

أريدولكني،وأميأنتبأبياللهرسوليالا:قال؟تجارةوتنموالبذور.الاخربعضهايحملبينمااللقاحالأرقطيون

في)!لاةظ!رر:اللهرلمولفقال،المقدسبيتفيالصلاةالحاملةوالزهورالعلويةالفروععلىللقاحالحاملةالزهور

المساجدمنسواهفيماصلاةألفمنخيرهذامسجديلابدالأرقطيونمنوللتخلص.السفليةالفروععلىللبذور

أخرجه.يخرجولمالأرقمفجلس(الحرامالمسجدإلاالبذور.نضجقبلاقتلاعهمن

والحاكم.الكبيرفيالطبراني!كل!صمىء

وقيفي،متاويةزمنإلىفعاشطويلأ،الأرقم!صاركأ،يكسوهخشننباتالحؤولالار!طيون

،!دينةجذورهتعيت!كما،حولينتعيشالتىالنباتاتمنوهو

رؤوسوتشتم!!،الشوكتشبهأزهارالنباتولهذا.موسمين

وهي،الحديثاليونانفيالحديثةالمناطقإحدىارولدطفيبهاتتعلقالخطافاتمنالعديدعلىالمستديرةجذوره

إلاجبليةأرضهاأيضئا.القديمةالأزمنةفيالمهمةالأقاليممنالبذور.نثرعلىيساعدمما،المارةالحيواناتأجسام

حوالييسكنها،الخصبةالسهولبعضبهاتوجدأنهاأوروباموطنهاالأرقطيونأنواعمنالعديدوهناك

بيلوبنيسوسإقليموسطفيوتقع.نسمة1!80...إلىإدخالهاتمحيثواسيا،

ايإقليمآركادياوكانت(.باليونانالجنوبيةالجزيرة)شبهويتميز.أخرىبلدان

القرنخلالالدوريينقبائلتكتسحهلمالذيالوحيد7الشائعالحؤولالأرقطيود

باللغةسكانهاحتفظثمومنالميلاد،قبلعشرالثانىوأوراق،مقوسةبسيقان

قبلالسادسالقرنوفى.الدوريةالفترةقبلالسائدةأليونانيةتكونقدأو،الشكلبيضية

العسكريالبليبونيزيالحلفإلىآركادياانضمتالميلادوينمو،القلبشكلعلى

واحتفظتأسبرطةزعامةتحتالبليبونيزيةالمدنيضمالذيالمتر.ارتفاعإلى

عندما،.مق936عامإلىلأسبرطةبولائهاآركاديامدنالكبير،الأرقطيونأما

ماسرعانلكنه،الخاصالدفاعيحلفهابتأسيسقامتالكبيرالأرقطيونأمتار.ثلاثةارتفاعإلىفينمو
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وحلفالآخيينحل!بعدهاومنمقدونيا،فبادرتانهار

لاركاديا.الحمايةبتوفيرالآيتوأجين

000.958سكانهاعدد،رو!يةمدينةإرث

روسيا.فيوالثقافةأضقلواللصساعةمركزوهي.نسمة

يتعلقفيمامميبريا.فيأنغارانهرضفةعلىوتمإلمدينة

روسيا.انظر:بالموقع

الملاب!إنتاج،الاقتصاديةحتسكإرأنشطةوتشمل

جامعةوفيها.الأخشابواأ!عام،11ومنتجاتالتشييدومواد

ذلكفيبماالعاليالتعليمفيالمتخصصةالمعاهدمنوعدد

أكاديمية.معاهدسبعة

عشرالسابعالقرنأواسطفيإركتسكأسستوقد

شتويومركز،متقدممخفربمثابةوكانت.الميلادي

سككوصلتوللتجار.الفراءذاتالحيواناتلصيادي

إلىوأدتام898عامإركتسكإلىمميبرياحديد

نموها.حفز

الودلاياتفيالجنوبيةالولاياتإحدىسأرف

،المدنوأكبرالعاصمة،روكليتيلمدينةوتعد.المتحدة

منالكثيريزور.الولايةفيوالتجارةللمواصلاتمركزا

ومراكزالحارةالمعدنيةالمياهعيونلوجودأركنساسالناس

الأمريكية.المتحدةلالولايات،!سحاسأروسط!يتقعكونويبحيرة

شعبية.الأسماكامصائدأكترمنتعدوهى

موجزةحقائق

!سمة.322362!:السكانعدد

.ك!2أ47517:المساحة

.م45يريافىومتوسطها.م725يوأجرفىالحرارةمتوسط:المناخ

م71أوواشيتا،لهر-الأدى.م836معا!ير،حلى-الأعلىا:الارتفاع

الححر.سطحمستوىلوق

الشماليةروكليتل،سميتفورتروذ،اجتيل:البهرىاللدن

الأرز،االصويا،فولالصغير،ا!دجاحا:الزراعة:الرئيسيةالمتجات

الرومي.الدجاج،القطنالقف!:اجيضاالألقار،الحوم

،والأدواتالكهربائيةالآلات،الأطعمةامنتحات:الصناعات

المعدنيةالمحتحات،ا!رقيةاالمنتحات،الحشحيةوالممتحاتالأحشا!

.الآلاتا،اءصميائيةاالمواد،اس!سة

والحصباء.الرملالححر،،البروم،أطهبيعيااعارا،اصمصأا:التعدين

.المجرىأسفلس!سادتع!ىهديةحطمة:التسميةأصل

أعرص.اأرصر:اللقب

فيالوحيدالألماسمنحمويوجد.أغوميةاأضرويحواأصحةا

مرفريسبورو.بقربالمتحدةالولايات

منقسماأوواشيتاوجبالأوزاركهضبةتشكل.السطح

)جبالأوزاركهضبةوتغطيبالمرتفعاتيعرفأركنساس

وميسوريوإلينويأركنساسمنأجزاء(،أوزارك

والشماليةالغربيةالشماليةالأجزاءعبروتمتدوأوكلاهوما،

منأوواشيتاجبالمنطقةوتمتد.أركنساسمنالوسطى

ودايويقسم.أركنساسوسطحتىأوكلاهوماشرقى

نصفين.إلىالمرتفعاتأمحريفماشمسالرأر

الخليجغربيوسهلالرسوبيالمسيسيبيسهليش!س!!

سهلويمتد.الولايةمنالمسخفضةالأراضىاأسساحليا

طولعلى(الناعمةالتربةمن)ترممباتالرسوبيالمسيسيبي

الجنوبإلىميسوريمنالمنطقةتلكوتمتد.المسيسيبينهر

يغطي.أركنساسمنالشرقيالثلثوتغطي.لويزياناحتى

ولويزياناأركنساسمنأجزاءالساحليالغربيالخليجسهل

فيمنخفضة،منطقةأركنساسفيتوجد.وتكساس

الول!ية.منالوسطىوالجنوبيةالجنوبيةال!جزاء

التصنئفيبأركنساسالعماليعملالاقتصاد.

التصنيعيوالنشاط.أخرىصناعةأيم!أكثرالخفيف

هيللتصنيعالرئيسيةوالمراكز.الأغذيةمعالجةهوالرئيسي

.روكليتيلمنطقةشمماليروكأجتيلوسميثفورت

،الناسمنكبيراعدداوالتجزئةالجملةتجارةوتستقطب

لتجارةالرئيسيانالمركزانهماسميثوفورتروكوليتيل

التجزئة.

الدجاجتربيةفيالولاياتبقيةأركنساستتصدر

الولاياتفيأسبوعا(21إلى5من)الدجاجالصغير

.أخرىولايةأيمنأكثرأرزاتزرعأنهاكما.المتحدة



953كيدرلأا

وفولالقطنمنتجيبينالقمةفيأركنساسوتقف

والغازالنفطمنمخزوناأيضاالولايةتملككماالصويا.

(.الألومنيوممنهايؤخذ)مادةوالبوكسيتالطجيعي

غيركيميائي)عنصرللبرومالرئيسيالمنتجهيوأركنساس

معدفي(.

لعدةأركنساسمنطقةفيالهنودعاش.تاريخيةنبذة

عامفي.إليهاالاوروبيينوصولقبلأصشينامنمئات

مموتو،ديهيرناندوأركنساسمنطقةإلىجاءام154

الأسباني.المكتشف

عامفىلاسالديوسيوركافلييهروبرترينيهادعى

المنطقةشملتوقدلفرنسا.المسيسيبيواديأنأم682

.أركنساسلويزيانا،سمياهاوالتيملكيتها،زعماالتي

عامأسبانياإلىلويزياناأرأضيعلىالسيطرةوآلت

واششرت.ام008عامفرنساإلىعادتثم،أم763

يونيو51وفي.أم308عامالأراضىالمتحدةالولايات

الولاياتضمنولايةأركنساسأصبحت،ام836

الأمريكية.المتحدة

الأهليةالحربأثناءالمتحالفينمعأركنساسحاربت

1864عاميفيأم(.865-1861)الأمريكية

فى.تحالفيةوحكومةاتحاديةحكومةللولايةكان،ام86وه

العنف.إلىالحاكممسصبعلىنزاعأدى،أم874عام

النموزادالميلاديينوالعشرينالتاصئكشرالقرنينفي

والزراعةالحديديةالسككبناءوازدهر.بالولايةالاقتصادي

فولزراعةونمتالبوكسيتمناجمافتتحت.والصناعة

الثانيةالعالميةالحرببعدالنفطاكتشافوتمالصويا،

منتنتقلالولايةبدأتوجيز،بوقتأم(459-أ)939

عامفى.الصناعيالاقتصادإلىالزراعيالاقتصاد

الآمريكيةالقواتأيزنهاوردوايتالرئيصأرسل،ام579

المدرلممةبالزامالمحكمةأمربالقوةيطبقلكيروكليتيلإلى

بها.بالالتحاقالسودللطلبةبالسماحالمركزيةالعليا

.(-م8291،هـ-أ43)7محمد،أركون

يعملالجنسيةفرنسيالأصلجزائريمفكرأركونمحمد

السوربونجامعةفىالإسلامىالفكرلتاريخأستاذا

المشتغلينأكثرمنويعد.الثالثةباريس-الجديدة

الحاضر.الوقتفىوتأثيراانتاجاالإسلاميةبالدراسات

القبائلمنطقةفيميمونتاوريرتفيأركونولد

،وهرانمدينةفيالثانويتعليمهأكملالجزائر.فىالكبرى

حصل.باريسفىليتمهالجزائرفيالجامعىتعليمهوابتدأ

.ام969عامالسوربونجامعةمنالدولةدكتوراهعلى

العربيةالجامعاتمنالعديدفيزائراأستاذاوعمل

العالم.أنحاءفيوغيرهاوالإسلامية

إعادةمشروعالكثيرةودراساتهكتبهفيأركونيطرح

ماعنهايزيلمنظورمنالإسلاميةوالعلومللفلسفةقراءة

التاريخ.عبرتراكمتأيديولوجيةوشوائحبتحيزاتأنهيرى

النتاجقراءةإلىيدعوتاريخانيمنهجذلكفيومنهجه

هذافيأفادوقد.والمعرفيةالتاريخيةمؤطراتهضمنالثقافي

مثل،الغربيةوالمنهجيةالفكريةالطروحاتمنالعديدمن

والفيلسوفهايدجرمارتينالألمانيالفيلسوفطروحات

فوكو.ميشيلالفرنسي

فىالعربيةالإنسيةمنها:المؤلفاتمنالعديدلأركون

العقلنقدأجلمنأم()079الهجريالرابعالقرن

والسياسةالأخلاق:الإسلامام(،)849الإسلامى

أينأم(؟)989الإسلامعلىمشرعةآفاقام(بم)869

لهأنكماأم(،)599المعاصرالإسلامىالفكرهو

والعلمانيةكالحداثةمفاهيمحولالمقالاتمنالعديد

المفكرينمنكثيرمثل،أركونأنيذكروكاوغيرهما.

عربية،أصولإلىويعودونفرنسايقطنونالذينوال!صتاب

العربية.إلىكتبهتترجمثمبالفرنسيةيكتب

مارتين،هايدجر،؟الإسلاميةالفلسفةأيضا:انظر

ميشيل.فوكو،

معظميحملكبيرةنباتيةلفصيلةيختمىنباتالأركيد

منأكثرالفصيلةهذهوتضم،جميلةأزهاراأفرادها

نطاقعلىوتزرع.المزهرةالنباتاتمننوع02!...

أنهاكما.الزجاجيةوالبيوتوالحدائقالمنازلفيواسع

علىيعيمشحيثمعمر،نباتوالأركيد.بريبشكلتنمو

.سنواتثلاثالأقل

طويلة.فترةتعيعش،زاهيةألوانذاتالأركيدزهرة

مناسباتفيوتهدى،تقطفأزهاربأنهامشهورةوهي

بباقةملابسهنصدورالغربفيالنساءوتزينخاصة

أزهارمنكبيرةكمياتألمشرالياوتصدرمنها.صعغيرة

.الغرضلهذاللأسواقالأركيد

طولهيبلغصغير،نباتمنالأركيدنباتحجميتفاوت

وتتلون.م03طولهايصلمعترشةنباتاتإلى!عم.،ه

تكونأنويمكنالأسود.عداماالألوانبجميعالأزهار

العالمأنحاءجميعفيالبريالأركيدينمو.مخططةأومرقطة

المناطقفيويكثر)أنتاركتيكا(.الجنوبيالقطبمنطقةعداما

سيقانعلىالأنواعمعظمتنمو.الغزيرةالأمطارذات

الاستوائيةالمناطقفىالصخورعلىأووأغصانهاالأشجار

.الباردةالمناطقفيالأرضعلىالأركيدوينمو.والدافئة

مثل-الأركيدزهرةتتكون.الأركيدزهرةأجزاء

شبهسبلاتوثلاثداخليةبتلاتثلاثمن-الزنبقزهرة

تكونالوسطيةالبتلةبأنالزنبقعنتختلفولكنها.تويجية



الأركيد054

أنواعبعض

الأركيد

الميلادعيدأركيد

متموعةوألوادأشكالالحميلةالأرهارالهدهالعال!.أجزاء!عطمفىتمموالأركيداسنوع000/02م!أكتريوحد

أعطىولهذامعرو!صعاماسملهكيصولعضها،محتلفةطدانفييمموالأسمل،!ىتظهرالتيالألواعلعض.كثيرة

ا!لمي.االاسم

ءص!!-?

ء؟ء،عم?!ا*؟!لا،،.ه

نل!!!!ءرز؟ط!،ثر،،*حي1!،جئص!"بو
؟3!*لأ*أ!"لا*بر:لم3لم

ظصثجم!6؟ثة""فياص.3،ص"3؟(8*"ء!

النجمأركيد

برلقااأريهدنيجريسينكوركيم

أونشدويديزإبيدندرم

لعقرباأركيد

الأسطوانىلثبهالهجينالأركيدشةلفرااأركيد
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شكليكونوغالبا،الأخرىالبتلاتمنرونقاوأكثرأكبر

الملعقةأوالكوببشكلتكونفقد.عاديغيرالبتلةهذه

وأبالشفويةالوسطةالبتلةوتسمى.الجرابأوالبو!تىأو

واحدةسداةعلىالأنواعمعظمأزهارتحتوي.الشفة

)الجزءالزهرةوسطفيواحدةومدقة(الذكري)الجزء

الخلاياتنتجالتىاللقاححبوبالسداةتحمل(.الأنثوي

أنواعبينومن.البيضةخلاياعلىالمدقةتحتوي.الذكرية

مكونةالمدقةمعالسداةفيهاتلتحمالتيتلكالأركيد،

واحدا.عمودا

بوساطةالأنواعمعظمتتكاثرالأركيد.تكاثركيفية

زهرةسداةمناللقاححبوبتحملحيث،الخلطيالتلقيح

وأحشرةبوساطةآخرنباتعلىأخرىزهرةمبيضإلى

وحجمهاالأركيدزهرةأريجيجذبطائر.أوخفاش

منفكثيرالطيور.أوالحشراتمنمعينةأنواعاوشكلها

ولهذاورائحتهابمشكلهافيالنحلتشبهالأركيدأزهار

الذكريةالخلاياتتحدالازهار.لهذهالنحلينجذبالسبب

ثمومن،التلقيححدوثبعدالمبيضفيالبيضةخلايامع

أنهالدرجةجداصغيرةالأركيدبذور.البذرةتتطور

بموادلتزودهامعينةفطرياتمنمعساعدةإلىبحاجة

لنموها.ضروريةمتعددة

إلىالأركيدالنباتعلماءمعظميقسمالأركيد.أنواع

فىالعمودوشكلالأسديةلعددوففامجموعاتثلاث

من%69منأكثرعلىتحتويالكبيرةوالمجموعة.الزهرة

وتحويتماما،متحدةفيهاالأعمدةوتكونالأركيد،أنواع

أريهدعليهاالأمثلةومن.فقطواحدةسداةالزهرة

المدارية.والمناطقالمكسيكفيينموالذيالفانيلا،

الأغذيةمنكثيرفيتستخدممنكهةمادةوالفانيلا

الأركيد.نباتفىطبيعىبشكلوتتكون،والمشروبات

الفانيلا.ان!:

كاملبشكلمتلاصقتانسداتانلهاالتيالأنواعأما

خفأركيدتسمىمجموعةفتتبعالعمودفيتقريبا

التيالنباتاتتشملصغيرةثالثةمجموعةوهناك.السيدة

فىجزئىبشكلملتحمةأسديةثلاثإلىاثنتينمنلها

العمود.

،بالانقراضمهدذاالأركيدأنواعمنأصئثثير

التىالأنواعتلكوخاصةالطيعيةالبيئةتناقصنتيجة

الغاباتفىتطفليةتلازميةمعيشةالأشجارعلىتعيمق

.المطيرةالمدارية

.لزهرةا:أيضاان!

الشمالمدنكبرياتمنروسيةمدينةاركيئجل

عدد.اركانجلسكرسمياعليهايطلق.العالممنالأقصى

اكم05حواليبعدعلىتقع.نسمة00030.4سكانها

فيدفينانهريصبحيثروسيا،فيالقطبيةالدائرةأسفل

شواطئعلىكم04حواليإلىالمدينةتمتد.الأبيضالبحر

روسيا.انظر:المو!!لتعيينالنهر.دلتاعلىالواقعةالجزر

رئيسيوميناءالأخشابلصناعةمركزواركينجل

حتىنوفمبرمنالفترةفىشجمدالمرفأأنمنبالرغم

كاسحاتالمشعمالمنلابد،الوقتهذاأثناءوفي.مارس

والتربنتين،الصنوبر،وصمغ،الخشبالمدينةتصدرالجليد.

خطالجنوبفيالأخرىبالمدنآركينجلويربطوالفراء.

الحديدية.للسكك

باسمام583عامفىآركينجلاسعست

الثامنالقرنينأثناءالمدينةوتدهورت.نوفوخولموغوري

خطبناءبعدأهميتهااستعادتولكنهاعشر،والتاسععشر

العالميةالحربأثناءفي.ام798عامالحديديةالسكك

شمالياميناءاركينجلكانتأم(459-1)939الثانية

الحلفاء.إمداداتلاستقبالمهما

نفقأ!هما،نفقانألبيرجأنفاقأففاق.،ارلبيرج

فىيقعانالسياراتلحركةنفقوالاخرالحديديةللسكك

هذانيمر.وتايرولفورارلبيرجمقاطعتيبينالنمساغربي

منالشماليالوففيآرلبيرججبلخلالمنالنفقان

الذيالنفقطوليبلغالنمسا.انظر:.الراتيةالألبجبال

مهمةوصلةوهواكم30.الحديديةالسكةخطفيهيمر

وتمأم884عامفىافتتاحهتموفييناباريسخطيبين

الطريقنفقطولويبلغ.أم239عامفيبالكوباءتزويده

.أم789عامفيافتتحوقدأكم4

تمتدإذ.الشماليةأيرلندافيالمستالمقاطعاتأصغرأرط

جمهوريةمعالحدودمنالشمالإلىلونيابحيرةشماطئمن

تايرونمقاطعةبهاتحيطكما.والغربالجنوبفىأيرلندا

إعادةتمتأنمنذ.الشرقمنداونوكاونتيالغربمن

منكبيرجزءأصبحام739فيالمحليةالحكومةتنظجم

الأخرىالأجزاءضمتموقد.أرمامنطقةيشكلالمقاطعة

وفقا.ومورنونيوريوبانبريدجدنجانونمناطقفي

المقاطعةسكانعددبلغام،71!عاملإحصاء

نسمة.969)133

موجزةحقائق

كروممماجلإ.،بورتاداون،دورجانأرما،:الرئيسيةاللدن

2.كمألم652:المساحة

معدات،الرجاج،الكيميائيةالموادالبناء،طوب:الرئيسيةاللنتجات

.والمنسوجاتالمحفوظةالأغذيةالبصريات



أرما542

العاصمةطلتأرمامدينة

القردمنذلأيرلداالديمية

وكانت،الميلاديالحامس

ألستر.ملوكمقريومدات

أيرلندامناطقأغنىمنواحدةأرماتعدالاقتصاد.

المناطقأكثرمنواحدةالسابقفيكانتوقد،الزراعية

الزراعيةأراضيهاخصوبةإلىهذاويرجعس!صانيةكثافة

أدخلهاالتيالحديثةالزراعيةالأساليبالسكانواتباع

القرنغضونفيهناكالزراعةمارسواالذينالمستوطنون

رئيسية.حرفةبأنواعهاالفواكهزراعةوتعتبرالسائكلشر.

.ال!شانصناعةالسابقفيالرئيسيةأ!شاعةاكانت

بيسبروكمثلمراحصإلىانتقلت،المائيةالطاقةوممجيء

إلىوأحيرا،المياهمجاريتكثرحيثالمرتفعةالمناطقفي

أرمامقاطعةويصئأهل.المقاطعةشماليالصناعيةالمدن

والأحذية.،والزجاج،أطوبامثلالصناعاتبعض

صناعيتانمدينتانوبورتاداونلورجان.الرئيسيةالمدن

ال!ضان،لصناعةكبيربقدرأهميتهماتعود،اتصالومركزا

وماركيتهلكيديالتدهور.منحالةشىالانهيالتي

ى!ااسكنلنداا

ألسسأئمئمغإث

نج!حعملث!بم!،حا

أط!نىخ!لحالحثي

،!--كمألاأ

لوليا،حيرةم!الجو!تمإلىالشماليةأيرلدامقاطعاتأصعرأرما

.المتحدةالمم!!ة!يالبحيراتكبرى

،صغيرةأسواقمدنوهي،وكروسماجلينونيوتاونهاملتون

مركزاولاوغولوريتشهل.الخفيفةالصناعاتبعضبها

هي،للمقاطعةالسابقةالمدينةأرما،.والفراولةللتفاحأسواق

والموادالمنسوجاتتصنع.للمنطقةالإداريالمقرالآن

المحفوظة.والأطعمةأجصريةاوالمعدات،الكيميائية

وذاتأهميةذاتمنطقةأرماكانت.تاريخيةنبذة

بالآثارغنيةوهي،بعيدةأزمانمنذعاليةس!صانيةكثافة

بعدعلى،نيفانحصنفيالعظيمالطينيفالأثر.التاريخية

إمهينعلىطريقهعنالتعرفتمأرما،منكيلومتراتثلاثة

دخولقبلألعسترلملوكالقصرعاصمةوهيماتعتسا

نية.النصرا

باسمتعرفوالتيالحدود،علىالواقعةالطينيةوالآثار

هذهإلىتاريخهايعودأيضاودورسيدايكبيغبلاك

)الانأردماتشاحلتأخصرانيةاالعصورأوائلفي.الفترة

رئيسي.مسياسيكمركزماتشاإمهينمحلأرما(مدينة

.م444عامفيالدينيمقرهباتريكالقدلسمنهاوحع!!

رئيس)أبرشيةالرئيسةالأبرشيةاعتبرتالحينذلكمنذ

الكاثولي!صة.والكنيسةأيرلنداكنيسةمنلكل(الأساقفة

عامفيبألسترالأولجيمسمزرعةإلىأرماضمت

الإنجليز،المستوطنينمنكبيراعدداجذبتوقدام906

فيالأسكتلنديةالشخصيةتأثيرعننفودهميتباينالدين

ألستر.منالباقيالجزء

الأساقفةرؤساءأسهمعشرالثامنالقرنخلال

المقاطعة،وأهميةرخاءمنكثيرفيأرماعلىالمتعاقبون

لهاأهدىوقدأرما.لمدينةالكلاسيكيةالعمارةفيوخاصة

أم765عامفيمكتبة،روبنسونالأساقفةرئيس



543الأسبانيالأرمادا

الكومنولث.رابطةدولفيالمراصدأقدمثانيهوومرصدا،

فيالكوأكبحركةلمرأقبةحديثةسماويةقبةافتتاحتموقد

يعودالتي،البروتستانتيةالكاتدرائيةتقف.ام689عام

الذيالتلعلىعشر،الثانيالقرنإلىأجزائهابعضتاريخ

باتريك.القديسلكنيسةموقعاكان

الرومانيةالكاتدرائيةتوجد،للمدينةمجاورمرتفعوفي

القرنفيبناؤهتم،الطرفالمدببةالأبراجذاتالكاثوليكية

خلابةمناظرذاتمناطقبأرماوتحيطعشر.التاسع

علىوبخاصة،الجورجيةالعمارةمنجميلةنماذجوبالمدينة

الثامنالقرنفيبنيقدكانالذي،التسويقمركزطول

عاممنذاللإرهابيةالتفجيراتمنكثيراعانىوقدعشر.

رسمأيرلندا،تقسيمتمعندماأم،029عامفي.أم969

منطقةوضمت.المقاطعةخطوططولعلىالحدودخط

قومية،كاثوليكيةأغلبيةتقطنهاأرما،مقاطعةجنوبيمن

للعملياتمسرحاظلتالمنطقةهذه.الشماليةأيرلنداإلى

قريب.وقتوحتىام969عاممنذالإرهابية

سكانهاعددالشماليةأيرلندافيمحليحكممنطقةأرط

لأيرلنداعاصمةيومذاتالمدينةهذهكانت.نسمةء287/1

المركزالمدينةأصبحتواليوم.الأقاليمملوكسكنىومقر

الكنيسةمنكلفيمطارنةولهاأيرلندالجميعالرئيسيالديني

جميلة،مبانبهاوأرماأيرلندا.وكنيسةالكاثوليكيةالرومانية

الجورجيالوازعلىضممتوبيوتاكاتدرائيتينتضم

والموادوالإطاراتالمنسوجاتالمنطقةعمالوينتجومرصدا.

المعلبة.والأطعمةالبصريةوالالاتالكيميائية

فىالجغرافيةالمقاطعاتمنواحدةالمممهوأيضاوأرما

مأ739عامإلىالمقاطعةيحكمكان.الشماليةأيرلندا

مجلسالمقاطعةمعظميدير،واليومأهلها.منمحليةسلطة

كريغافون،مناطقبداخلالباقيويظلأرما،منطقة

ومورن.،نيوريأوأودنجانون

لأسباني.االأرماداان!:.الأرمادا

التيالسفنمنمسلحأسطولالأسياليالأرمادا

هذاعلىأطلقوقد.أم588عامإنجلتراغزوحاولت

لاعتقادتقهرلاالتيالأرمادااسمالأسبانيالأسطول

مماالأرمادا،هزمالإنجليزيالأسطولأنإلا.ذلكالأسبان

(.انذاكالعالمفيبحريةدولة)أقوىأسبانياهيبةمنقلل

التجارأنإلاذلك،بعدبهايستهانلاقوةأسبانياظلت

العالم.أنحاءكلفيأكبربثقةالأسبانيينتحدواالإنجليز

بينالجفاءمنشعورظهر.للمعركةالتاريخيةالخلفية

تأخذأسبانياكانتفقد.أم7ء0عاممنذوإنجلتراأسبانيا

القارةفىعليهاسيطرتهاادعتأراضمنوالفضةالذهب

،الثروةتلكمنجزءفيتطمعإنجلتراوكانت.الأمريكية

دريكفرانعسيسالبحارالأولىإليزابيثالملكةوشجعت

الأسبانية.والمدنالسفنعلىللسطو،وغيره

كانالأسبانيالأرمادا

التسليحثقيلأسطولآ

الإنجليزيالأس!هولهزمه

.أم588عام
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بينالنزاعفىأثرهالمذهبيللاختلافكانكما

ومعظم،الكاثوليكالروممذهبتتبعفأصعبانيا،الدولتين

لحركةنتيجةالبروتستانتيالمذهبتتبعأصبحتإنجلترا

بدأتعشرالخامص!القرنمنالستينياتوفي.الإصلاح

ثائرينكانواالذينالهولنديينالبروتستانتدعمفيإنجلترا

الثمانينياتأوائلوفيهولندا.انظر:.الالحمبانيالحكمعلى

الثانىفيليبأسبانياملكلدأعشر،الثامنالقرنمن

منيتخلصأنآملاإنجلترالغزوأسطوأ!لإرسالبالتخطيط

كانتالتيالكاثوليكيةإلىإنجلتراويعيدالإنجليز،غزوات

عليها.

عامينايرفىالأرمادابإنشاءفيليببدأ.الأسطولان

السفنولمسلح،كثيرةجديدةحربيةسفنافبنىام،586

فرانسيسأغارأم587عاموفيثقيلا.تسليحاالموجودة

.عديدةسفناودمر،الأسبانىقادسمرفأعلىدريك

المرفأفيأم588مايوفىالأرماداتجهيزمنالعملوانتهى

الأسبانية.السيطرةتحتيومئذكانتالتيلشبونةالبرتغالي

بطئة،ول!ضهاضحمةسفينةوثلاتينمئةسفنهوبلغت

مما،الخبرةذويوالرجالالذخيرةإلىيفتقركانوبعضها

إنهالأرماداقائدسيدونيامدينادوقعنيقولفيليبجعل

جاهل.بحار

سفنهامنكثيراإنجلتراسلحتذأتهالوقتفي

إنجلتراسفنفكانتأسطولها،إلىوأضافتها،التجارية

الأ!مبانية.السفنمنللمناورةوأسهلوأسرعأصغرالحربية

الأسطولقيادةوتولى.خبرةأكثربحارةإنجلترالدىوكان

منوكان.إفنجهامأفهوارداللوردالأدميرالالإنجليزي

فروبشر.ومارتنهوكينز،وجون،دريكقوادهبين

مأ588مايو02فيلشبونةالأرماداغادرت.ا!لعركة

بحرودخلت.آنذاكإنجلترافيمستعملاكانلتقويموفقا

بعيدةالمدافعبنيرانمبارزةوخاضتيوليو.03فىالماش

وفي.التاليةالقليلةالأيامطوالالإنجليزيةالسفنمعالمدى

سيدونيامديناوكانبفرنسا.كاليهفير!ست،أغسطس6

مدينةقربأسبانيةقواتتحملببوارجللالتقاح!خططقد

قواربلكنهولنديا،ميناءوقتئذكانتالتيدنكرك

بأسطولالالتقاءمنالبوارجمنعتالهولخديةالمدفعية

ال!رمادا.

أرسلأغسطس8صباحمنالأولىالساعاتوفي

بهاتضرمبالبارودمحملة)سفنحريقسفنثمانيالإنجليز

عرضإلىالأسبانيةالسفنوتوجهتالارمادا،نحوالنار(

الصباحذلكمنلاحقوقتوفي،للنيرانتحاشياالبحر

السفنمنمماثلعددبمهاجمةإنجليزيةسفينة!شونقامت

الهجومونئكن،الفرنسىجرافلينميناءقبالةالأسبانية

بالباقي.الضرروإلحاقأسبانيتين،سفينتينإغراق

مبحرة،الشمالبحرإلىالمعطوبةالأرماداسفنفرت

سفناالعاتيةالرياحوحطمت.البريطانيةالجزرحولشمالأ

76سوىأسبانياإلىيصلولمأيرلندا.سواحلقبالةكثيرة

إليزابيث؟فرانسيسالسير،دريك:أيضانظرا

الثانى.فيليببمالأولى

مباح(م691)8دنكان،آرمسترونج

لعامالأوليمبيةالألعابفيالذهبيةبالميداليةفاز،أسترألي

.الحرةالسباحةمنم002مسافةفيللرجالأم889

2وهثانية47وواحدةدقيقةمدتهعالمياقياسيارقماسجل

م004مسافةفيالفضيةبالميداليةفاز.كماالثانيةمنجزءا

بأدنبرةالكومنولثمبارياتفىنافس.الحرةالسباحةمن

لمسافة-ذهبيتينبميداليتينفازحيثام،869عامفي

لسباقالأستراليللفريقوبهعضوالحرةالسباحةمنم004

برزبين.فيآرمستروجأ!در.م002مسافة

فزعا.(م1791-0091)يسلو،مستروئجرآ

فيعالميايشتهرمنفردعازفأولكان،أمريكيبوق

وأيضا،الألمعيوأسلوبهالجميلةبنغمتهأصئمعروفاالجاز.

يغنيللجازموسيقيأولكانالأجمق.غنائهبصوت

المرتجلةالمقاطعمنمتتابعاتمستخدما،الزفزفةبأسلوب

شيئالاتعنيالتىالإيقاعية

الأغاني.منبدلآ

أسرةفيآرمسترونجولد

تعلمأورليانز.بنيوفقيرة

وعمرهالقرنيطةعلىالعزف

دارفىيقيموهوسنة،41

فرقفىعزف.للأطفال

أورليانزنيوبشوارعالجاز

آرمستروبخلويسفيالنهريةوالسفن

المسيسيبي.

شيكاغوإلىآرمسترونجانتقلأم229عاموفى

ذلك،منعامينبعدأوليفر.جوكينجفرقةمعللعزف

عامإلىأم!25عاممنهندرسولفيتشربفرقةالتحق

معالأسطواناتمنسلسلةآرمسترونجسجل،أم289

الساخنونوالسبعةالساخنونالخمسةسميتمجموعات

بينرتبتهاتقعالأسطواناتهذه.فايفرومبولوسافوي

أفضلالاخيرةيعتبرونالناسمنوكثيرالجاز،أعمالأعظم

آرمسترونج.ناتأسطوا

الثلاثينياتأثناءضخمةفرقةأرمسترونجقاد

ما479عامفيصغيرةمجموعةنظمولكنهوالأربعينيات



545الدينسراجالأرمنتي،

مسيسيبي،بولايةكولمبوسفيآرمسترونجولدبما،القياسيالرقمضربتأمعطواناتوسجلكثيراسافر

بدأ.فقيرةسوداءأسرةفي،الامريكيةالمتحدةبالولاياتفيأرمسترونجاشتهروقد.ذانمايفوماكدوللى،هالوفيها

فيمفلساوتقاعدام،329عامكمهنةالملاكمةممارسةالراقىالمجتمعام(،)479أورليانزنيومثل:أفلام

إلىأولآلجأ.مباراة174فيفوزأ451بعدأم459عام.أم)969دولليهالوأم(بم)569

!أ!ع!،ادينفيارأ!ؤ!لسسىثم،الشربالمتحدةالولايات؟الصاخبةالعشرينياتأيضا:انظر

الناسمنكبيرةأفواجوجاءتأم519عامفيمعمدانيا.الأمريكية

سيرتهارمسترونجنشرام569عامفي.وعظهلسماع5ء!5

والله.والمجدالقفازاتبعنوانادذاتيةرازر(.-أم039)اولدنئللارمستروئج،

فيالقمر.علىقدمهيضعإنسانأولكان،أمريكيفضاء

الشمالية.أمريكافيالعناكبأخطرالسوداءالارمللأأوددرن.إيوإدوينارمسترونجحطأم969يوديو،02

وقد،الشديدينوالألمالمرضالسامةعضتهاوتسببالمركبةمنوخرجاالقمرعلىأبولوالقمريةبالمركبةالابن

،المضاعفاتعنعادةتنتجالوفياتلكن.الوفاةتعسببالففاء.رحلاتأنظر:القمر.سطحواستكشفا

اسمهاالسوداءالأرملةأخذتوقدذاتها.العضةمنوليسفيجيمينىمقعلىالفضائيةبرحلتهآرمسترونجقام

العلماءويعتقدتزاوجهما.بعدأحياناللذكرالأنثىقتلمنبإنجازوسكوتهوقام.سكوتر.ديفيدمعام669عام

.الإنسانعلىخطراتشكلالتيهيالأنثىأنجيمينىفإنيكنمهماالفضاء.فىلمركبتينالتحامأول

كحبةحجمهلامعأسودجسمالسوداءوللأرملةفيفجأةبدأتإنسانبدونتعملالتيالهدفوالمركبة

ممتدةأرجلولها،سنتيمتراتأربعةحوألىوطولهاالبازلاء،حالةلأولبهدوءالرجلانفاستجاببعنفالتدحرج

بشكلصفراءأوحمراءعلامةبطهامنالألممفلوللجزءالأرضإلىطائرتهماوأنزلاالفضاءفىأمريكيةطوارئ

الأنثى.حجمربعالذكرحجمويبا.الرمليةالساعة.بسلام

فيالشكلالمنتظمغيربيتهاالسوداءالأرملةوتنسجفيوتخرجبأوهايو،وأباكونيتا،فىارمسترونجولد

وأالحبوبمخازنأركانفيتوجدوقد.منحزلمكانعاممنالبحريةفيطياراكانإنديانا.بولايةبردوجامعة

الأضى.المبهانيأوالأصاخأنمهمتهاختبارطيارآرمسترونجكان.م9491-2591

حينمانسجهافيوتختبئأنقبل-ا5إكسلصواريخالحاملةالطائراتيختبر

علملمتعضلكنها،بالخوفتشعررائدبرنامجمناستقالام.629عامفيفضاءرائديصبح

لم*.الملابسفياختبأتإنالإدارةلدىيعملآرمسترونجاستمر.ام079عامالفضاء

-"بر"!س"،!--%لمور!ى"؟3السوداءالأرملةوتكثرمن.أم719عامحتى)ناسا(والفضاءللطيرانالوطنية

"!س!3!الولاياتجنوبفيعادةجامعةفيمهندساأستاذاعملأم،979-7191عام

+ء+ءأيضاتوجدلكنها،المتحدةرئيساأصئآرمسترونجام089عاموفي.سنسيناتي

الأخرىالولاياتكلفي.الغفطعنالتنقيبلمعداتالعالميةكاردويلإدارةلمجلس

الأرملةوتتقاربكندا.وفىالرئاسةللجنةمشاركارئيساعينأم،869عامفي

التيالحمراء،والأرملةالبن!ةتشالنجر.الفضاءمكوكانفجارفيللتحري

السوداء.الأرمدةأنثىمنكثيرافلوريدا،فيتوجدالففاء.رائدأيضا:انظر

وتشملالسوداء.الأرملةص5

فيالأحمرالظهرذاتالعناكبمنهاا!قر!اعالأفيالأصعسونبهئريارمستروفج،

إفريقيا.جنوبفيالبتونوعناكبأمشراليا،ث!ثلقبنالأمريكيم!عأم(.191-889)2

.العنكبوتأيضا:انظرعاماريثةوزنبلقبظز.وا!وقتفيعالميةبطولات

الوزنرطلا(،1-47ا35)منالديكوبوزنأم،379

4612هـ،725)644-الدلنسراجالأرمئثي،الدركوزن!طولىعلىهيمن،أم389عامالحفيف

القاضيالهذليعليبنالمجيدعبدبنيونسهـ(.أ325-قامأم939أكتوبرفي.مرة91لقبهعنبنجاحمدافعا

والنحو.بالأصولعالمشمافعيفقيه.الأرمنتيالدينسراجلما!اءالممتازةولياقتهالكاسحالهجوميبأسلوبهوحده

وأخذالأرمنتي،الظصعلىتفقهمصر.بصعيدبأرمنتولدوفقد،القاضيةبالضربةمنهاأربعة،منفصلةتحدياتخمسة

عنوأخذ،القاهرةقدمثم.بقوصالقشيريالدينمجدعن.ام049عامفياللقب
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بالإفتاء،أغعتميرياأجاره.كثيرةعلومفيونبغعلمائها،

قضاءتولىث!اأخميمقضاءلىتو.العيددقيقبنالمجدوأجازه

حتىعمر.قوصقضاءث!اوالشرقيةبلبيسقضاءثهـاأجهنساا

مليع،المحاضرةحسن.كانمنهأقدمبمصرالفتوىفييبقلم

مصر.فيبقوص،توفي.المحاورة

صفي،الهنديانظر..الدينسراج،الأرموي

الدين.

هـ،757-196)الحسينبنعلي،الأرموي

الحسيزشعليلنالحسينبنعليام(.3912356

ي!خىوا!ديرالشرفيلقب.شافعيأصوليفقيه.الأرمويا

قاضىبابنثاطعررأال!شراثانقي!وهو،الحسنبأبي

أصشحسةاوابنالحليليأررينافخرجدهمنسمععسكر.

أضدريسبالهعهدحتىأقرانهفاتبارعاعالماكان.وغبهـهم

معروفا.كانلالقاهرةالحسينيوبالمشهدالأقنعاويةبالمدر!عة

،القاهرةحسبةفوأ!هوالأدبوالنزاهةأعطنةباالأمراح!عند

شرحأسفقهاأصولفيله.أضوقيعاتواالمالبيتووكالة

.بالقاهرةتوفي.المعالم

وأ،العبريةالتوراةأسفارمنأرمياسفر.سمرأرصا،

نحوإسرائي!!بميأنبياءأحدأرمياع!المسمىأغديماالعهد

..مق627عام

إنجليزينحات(.-م191)6كيئيث،ارميتاج

منالمصنوعةالتجريديةشبهالأشكالفيمتخصص

توحدهامجموعةفييوجدالأشكالهذهمنكثيرالبرونز.

تتسمبسيطكةالألتمكالوهذهمتميز.نمطذاتملالحه!

ذاتيةفيتمتزجأفرادهاذاتيةتجعلبدرجةبالرسمية

جالسةمجموعةالمعروفةآرميتاجأعمالتضم.المجموعة

ريح.فىناسبملتتمشىذاهبةأسرة،للموسيقىتنصت

للفنليدزحطيةفيدرسليدز.فيآرميتاجولد

عامإلىام466عاممن.بلندن!!عليد،ومدر!عة

للفن.باثكاديميةأفيأضحتاأعسمارئيساكان،أم569

إلىأم539من.أم529عامفيالأولامعرضهقدم

أجدز.جامعةفيجريجوريزمالةتوشى،أم559

علىتقع.بأمشرالياويلزنيوساوثشمافيمدينةارملديل

ساحلمنكم48و.سيدليشماليكم055حوافيبعد

مراعمنطقةوهيلاند،تيبلإنجلاندنيومنأحشرقياأستراليا

نسمة.606.12س!شانهاعدد.مختلطةومزارععنية

إنتاجهافيالعاليةبالجودةمعروشةآرميديلومنطقة

أيضابالمنطقةالمزارعونويزرع.أ!موفاوالماشيةأطحوم

والبطاطعم!الحبوبومحاصيلالفواكهمنوغيرهأضفاحا

قطعيعتبر.مهمةالأشجاراونشارةالشمص!.ودوار

طبقاتمن)مكونالمطارقالخشبوصناعةالأخشاب

الأخرىالصناعاتومنمرتبطهتين.صناعت!تمغراة(رقيقة

والجلود.الهندسيةوالمنتجاتوالمقوياتوالبلاطالبطاريات

الأيروانسمكلصيدقاعدةالمدينةمنالسياحيتخذ

الجواهرعنوالبحثالأشجارغاباتفيوالتنزهلالصنارة

الجويةالخدماتتربطإنجلاند.نيومنطقةفيأضفيسةا

وسيدني.ملرزبينآرميديلالحديديةالس!صكوخدمات

جامعةمقرفهي.التعليميةبمؤسساتهاآرميديلتشتهر

الدراسيةالبرامجمنمتنوعاعدداتقدماكتىانجلاندكيو

،أم289عامبارميديلالمعلمينكليةتأمسيستم.بالمراسلة

برامجتقدمالعافيأطتعليمكليةأصبحتما719عامشفي

السكانودراساتأضمريضواالابتدائياضعليماافيدراسية

ال!صليين.

.أم835عامآرميديلبمخطقةالإقامةالمستوطنونبدأ

الصوفلإنتاجكمركزمطردبشكلالمستوطنةنمت

مندوبمكدونالد،.جي.جيأطلق.أ!ذهباومناجما

فيأسلافهبوطنتيمناأرميديلاسم،التاجلأراضيالمنطقة

مدينةأصبحتمطردا.نمواآرميديلشهدتأسكتلندا.

كبيرةومدينةام863عامفيوللديةأم984عامصغيرد

.أم885اعاي

عاماستقلتالقوقاز.جبالإقليمفيتقعا!ةدرأز!ا

)سابقا(السوفييتيالاتحادمنجزءاكانتأنبعدأم199

فيعضواالانأرمينياوأصبحتعاما.مسبعينلقرابة

الجمهورياتعقدانفراطبعد،اهسشقلةالدولكوممولث

السابقة.السوفييتية

علىوتقوم2،كم008.92قرابةأرمينيامساحةتبلني

البالغسكانهاغالبيةيعيش.الوعرةالجبليةارمينياهفحبة

وعاصمتها.المدنفينسمة.000373.3عدده!ا

مدنها.أكبروهي،يريفان

بشرقىالآنيعرفماومعظم،الحاليةأرمينياشكلت

الأصليالموطنوهي.التاريخيةأو،القديمةأرمينياتركيا،

معظمايلأتراكطرد،أم159عامبحلول.ال!رمنيللشعب

تركيابعدفيماأصبحتوالتىأرمينيا،غربيمنالأرمن

تخطالشرقيةأرمينياوقعتأم،029عاموفي.الشرقية

منجزءاأم229عاملتصبعالشيوعيةروممياسيطرة

ما369عاموفي.السوفييتيالاتحادفيالقوقازجمهورية

السوفييتيةالأرمينيةالجمهوريةاسمتحتأرمينيا،انفصلت

المركزيةاسموفييتيةالحكومةأححصتوقد.الاشتراكية

،أم199سبتمبرفيولكنأرمينيا،على!عيطرتهاكامل
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أراسنهروادييعد.المحاصيلسوقفىالفاكهةيبعنأرمييامننساء

الرئيسى.الزراعيالإقليم

أصسوفييتى،ابالاتحادأطاحتالتيالسياسيةالثورةوبسبب

ثلاثةوبعد.مستقلةليصئأمةالأرمنيالشعبصوت

دولإلىالسوفييتيالاتحادأوصالتقطعتذلكمنأشمهر

أرمينيا.منهامستقلة

فيالموجودينأرمنيالملاي!تستةنصفنحوويعيش

القويةالقوميةالهويةساعدتولقدأرمينيا.فيالعالم

حيةالأرمنيةالثقافةعلىالحفاظفىالعالموعبرللأرمن

السوفييتي.الحكمسنواتخلال

جديدادمستوراالأرمنيالشعبأجاز.الحكمنظام

الشعبينتخبهالذيالرئيسويعتبر.أم599عامللبلاد

الحكومةفيرسميةشخصيةأقوىلمشواتخمسلفترة

الوزراءومجلعي!الوزراءرئيسبتعيينالرئيصيقوم،الأرمنية

تشريعيةهيئةتسن.الحكمشسؤونتصريففيلمساعدته

قوانينالوطنيالمجلستسمىواحدمجلسمنتتكون

خمسلفترةالوطنىالمجلسأعضاءالشعبينتخبالبلاد.

.مشوات

للحكممجلسالمحليالحكموحداتمنولكل

عشرةالثامنةبلغمنوكل،العامبالاقتراعأعضاؤهينتخب

العليا،المحكمةهيالمحاكماكبر.الانتخابفىالحقله

إقليمية.محاك!اأيضاوتوجد

منالأرمينياالشعبمن%09نحوينحدر.السكان

أكبروالروسية،الكرديةالأقليتانتشكلبينما،أرمنيأصل

القرنمنالثمانينياتأواخرحتىالقطر.فيالأقليات

لكن،الأقلياتأكبرالأذربيجانيونشمكلالميلاديالعشرين

وبينبينهمالعنفاندلاعإثرأذربيجانإلىفرواغالبيتهم

أرمينيا

طرقص

حديدلهلسككاكا

وط!يةعاصمة!

أحرىوللدا!مدنء

اللحرسطحمستوىفوقالارنعاعب

ادوليةالحدودفيمرحعاليستالخريطةهده

موجزةحقائق

لى.يفاير:صمةالعا

الأرمينية.:الرسميةاللغة

أرميميا.جمهورية:الرسميالاسم

حوبشمال:الأطولالمسافات2،كم008/92اللساحة:

كم.021عربك!ا،شرلى275

سطحمستوىفوقم4،،09أراجاتسجبل-الأعلى:الارتفاعات

الشرقية،الحنويةالحدودعلىويوحدأراسنهرالأدلىالبحر.

المحر.سطحمستوىفوقم045وارتفاعه

نسمة،.6813،،،،كانواأم!!6عامإحصاءفي:السكان

في،ريفسكاد%32،مدنسكاد%2،86اكمنسمة311

ومن،نسمة.283،3،،0.السكانعددبلغأم!89عامتعداد

نسمة.4).000275م1002سسةفىعددهميبلغأدالمقدر

والخوح،والأبقار،والشعير،،المشممقالزراعية:الرئيسيةالملنتجات

العمب.وسيذ،لجوروا،لماعزوا،لسفرجلوا

والأغذية،والآلات،الكهرلايمةوالأدوات،الكيميائيةالمواد:الصناعية

،النحاس:اللعادن.والمنسوجات،الصحناعيطوالمط،المحفوظة

لزدك.وا،لرصاصوا،والذهب

منهيألقيةعريضةحطوطثلاتةم!الأرمينيالعلمشأل!:العلم

العلم.انطر:.برتقالي،أزرقأحمر،:أسفلإلىأعلى

كرالحاأ3-لأصء!،!كا

3ع،بخو!اكاراحستاد

ك!!-!أل!!صحماأل!ئياي!صبخبم
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سم!حا.عيهلاصء!ور كالألأ"!بخاكاكاوو،،

ممز7

كركلعتئس!هادثاكا؟

!"ممآكا3ئر،ى!ء

ئملا!"لاى،؟"لم/،كاعل!.ز
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هذهفيتاريخيةنبذةانظر:أكثر،تفصيلأجلمن.الأرمن

المقالة.

القرنهذامنالعشرينياتفىالروسيالحكمبدأيةقبل

الزراعةفيوعملوا،ريفيةمناطقفىالأرمنمعظمعالق

التجارةطرقعلىالإقليملموقعونظرا.المواشيوتربية

فييتعاملونأوتجاراالأرمنمنالعديدأضحىالقديمة

أرمينياأصبحتالشيوعيالحكمظلوفى.التجارة

المصانجع،منالعديدالروسيةالح!صمةوأنشأت،صناعية

الوقتفىويعيش.المدنفيالحديثةالسكنيةوالمباني

حضرية.مناطقفيالس!صانمن%68نحوالحاضر

تعدولذارسمئا،ديناأضصرانيةاالديانةأرمينيااتخذت

بدايةمنذبهذاوقامت.بذلكتقومالعالمفيدولةأول

الكنيسةإلىالأرمنغالبيةتنتمي.الرائالميلاديالقرن

الشرقية.الأرثوذوكسيةللكنيسةتابعةوهي،الأرمينية

الأرمينية،الهضبةعلىأرمينياتقع.والمناخالسطح

فيالصغرىالقوقازجبالمنتمتدوعرةمرتفعاتوهي

والخوانقالجبالالبلادتقطع.تركياحتىالغربىالجنوب

مأ)005الأرمينيةالارضارتفاعمعدلويصل.العميقة

فيالجبليةالسلاسلأعلىتوجدالبحر.سطحمستوىفوق

جب!!قمةوهىالقطر،فىنقطةأعلىوترتفعأرمينيا.وسط

فتوجدانخفاضاالمناطقأكثرأما.م090.4إلى،أراجاتس

البلاد.منالشرقيةوالجنوبية،الشرقيةالشماليةالأجزاءفي

منالسنينملايينمنذالأرمينيةالهضبةمعظمتشكلت

أرمينيامعظمفإن،النشاطلهذاونتيجة،البركانيالنشاط

شقوقوهي-الصدوعتقبما.البركانيةالصخورتغطها

أرميمياتقع.الحبالديوخوالقحبالعلىتشتملالوعرةأرمينياأراضى

س!إلمحر.مسموىلوقأم،005الارتفاعومعدلأرمياهضبةفى

أرمينياوتتعرضالهضبة-الخارجيةالأرضقشرةفى

أحيانا.للزلازل

بحيرةأكبرها.جبليةبحيرةمائةزهاءأرمينيافييوجد

مساحةمن%ءحواليوتغص،الشرتفيوتقع،سيفان

عنالبلادأرمينياأنهارأطولأراسنهرويفصلأرمينيا.

بالماءالمتدفقةالسريعةوالأنهارالنهيراتوتعد.وإيرانتركيا

سلسلةأقيمت.الكهربائيةالطاقةوتوليد،الريلمياهمصدرا

بينالواقع،رزداننهرطولعلىالمائيةالطاقةمحطهاتمن

ويريفان.سيفانبحيرة

،الأعشابعلىأرمينيانباتاتمعظماتحتوي

،الزانأشجارمنالغاباتبعضتوجدكما،والشجيرات

الشرقيوالجنوب،الشرقىالشمالفيوالبلوطوالعرعر،

البلاد.من

وطويل.بارد،فالشتاء،بالجفافأرمينيامناخيتصف

ينايرلشهرالحرارةدرجاتوتتراوحوقصير.حاروالصيف

.م03-دونإلىتهبطانويمكنم،-55وم1-2لين

حواليإلىفيصليوليولشوالحرارةدرجاتمعدلأما

فىتهطل.الأخرىالأماكنفيم525وأطالجبافيم051

معوتتزايد،سم08و02بينتتراوحسويةأم!ارأرمينيا

.العامطوالالعاليةالقممالثلوجوتغطي،الارتفاع

ثلثينحوالتعدينمعالصناعةتشكلالاقتصاد.

من:الرئيسيةالصناعاتتتكونلأرمينيا.القومىالإنتاج

،والآلات،الكهربائيةوالمنتجات،الكيميائيةالصناعات

المراكزتتوافر.والمنسوجات،الصناعيوالمطاط،والأغذية

،،كافانالأفيردي:منكلفيالرئيسيةالصناعية

أكثرمنالنحاسيعد.يريفان،كومايري،كيروفاكان

تنتجهاالتىالأخرىالمعادنومن.أرمينيافيأهميةالمعادن

والزنك.والرصاصالذهبأيضاأرمينيا

الاقتصاديالإنتاجرلغنحوالخدماتصناعةتشكل

والرعاية،التعليميةالأنشطةعلىوتشتمللأرمينيا،

الحكومية.والأنشطة،الصحية

ألاقتصاديالإنتاجمن%01نحوالزراعةتمثل

،الخوخالشعير،،المشمشمنتجاتهاوأهملأرمينيا،

المحاصيلتزدهر.الحنطةالجوز،،السفرجل،البطاطس

المعروفةالخصبةالسوداءالتربةذاتالمناطقفىالزراعية

الزراعيةالمنطقةأراسنهرواديويعد.التشرنوزمتربةباسم

المنحدراتعلىوالماعزالأبقار،الرعاةويربي.الرئيسية

الجبلية.

معظمتمتلكالحكومةكانتالسوفييتيالحكمخلال

ذلك،ومع.الزراعيةوالأراضي،والمصانعالأعمالمنشآت

برنامجعبوضعالحكومةبدأتأم199عامينايرمنبدءأ

ومعالحر.الاقتصاديالنظامعلىالأساسيةقواعدهترتكز
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باعتابم،199ديسمبرفيالسوفييتيالاتحادتمزق

الارمينيةالزراعيةالاراضىأرباعثلاثةنحوالحكومة

الممتلكاتمنالعديدببيعأيضاوبدأتالخاصللقطاع

.والصناعات،المنشآتمنالحكومية

الحديدية،السككطرقمنالعديدأرمينياتمتلك

يمتلكونالناسمنفقليلهذاورغم.كثيفةطرقوشبكة

الكهربائيةوالحافلاتالحافلاتوتعد.بهمخاصةسيارات

.والبلدات،المدنمعظمفياستخداماالنقلأشكالأكثر

مطاروبهاالأرضتحتحديدسكةشبكةيريفانفييوجد

دولي.

سنة000.6منذأرمينيافىالناسعاش.تاريخيةنبذة

تكونالمنطقةفىالأولىالمجتمعاتكانتربما..مق

وفي.المواشيوتربية،الزراعةعلىعاشتقبليةجماعات

تشكلتقبائلعدةمنمستعمرةقامت.م.ق008عام

،الرينظامالأورارتويونأدخلوقدأورارتو.مملكةمنها

قبلمنالمملكةقهروتمومعابد.وقصوراقلاعا،وأقاموا

فىوذلكبايرانالانيعرفمماقدمشسعبوهمالميدلون،

منربما-ال!رمنأجدادهاجر.مق006معاموفي

الأصليين.السكانمعوأقامواأرمينيا،هضبةإلى-الغرب

قبلمنالميديينقهرتممباشرةأورارتومملكةسقوطإثر

.الفرس

مئاتلعدةاليونانوبعدهاحكمهمتحتالأرمنوبقى

منمعينةدرجةعلىحصلواهذاورغم.السنينمن

السلطةإلىوصلالذيالثانيتجرأنالملكأقام.الاستقلال

حدودهاامتدتمستقلةأرمينيةإمبراطورية،.مق59عام

علىالرومانتغلب.المتوسطالبحرإلىقزوينبحرمن

الإمبراطوريةمنجزءاأرمينياوأصبحت.مق55عامتجران

نية.الروما

القرنأوائلفيالأرمينيةالألفباءالأرمنالقساوسةطور

علىالأرمنحافظم،451عاموفي.الميلاديالخامس

فيبالانتصارماميكونيانفارتانبقيادةالفرسضددينهم

أفارير.معركة

،الهجريالثانيالقرنخلالأرمينياالمسلمونفتح

مملكةأسعستم884هـ،271عاموفي،الميلاديالسابع

منتصفوفيالبلاد.منالشماليالقسمفيمستقلةأرمينية

الأرمن،علىالأتراكالسلاجقةتغلبعشرالحاديالقرن

علىسيلسيافيجديدةدولةلهمأسسواالأرمنلكن

فتحهاالاخيرةالمملكةوهذه.المتوسطالبحرساحل

.أم375هـ،777عامالمماليك

الأتراكأحكمأم451هـ،029عامبحلول

لغربالأتراكحكماستمرأرمينيا.علىقبضتهمالعثمانيون

عامالأولىالعالميةالحربفيهزيمتهمحتىأرمينيا

أرمينياعلىمميطرتهمالفرسأستعاد.أم189هـ،ا336

عامحتىوحكموهاأم963أهـ،940عامفيالشرقية

،القومياتنموأدىإليها.روسياضمتهاحيثأم828

فيماصرأعإلىوغيرهماوالأرمينية،التركيةالقوميةمثل

بينها.

أرضاأرمينياأصبحقالأولىالعالميةالحربخلال

مساعدةالأتراكخشي.والروس،الأتراكبينللمعركة

اجلت،أم519هـ،أ334عاموفى.للأرمنروسيا

إلىالتركيةأرمينيافىعاشواالذينالأرمنالتركيةالحكومة

لسوريا.الانالتابعةالصحراء

إلىوالأتراكالأرمنيةالجمهوريةبينالصراععاد

روم!ياإلىمجبرينالأرمنالمقاومةقادةولجا.ثانيةالسطح

مأ029اهـ،933ديسمبروفي.للحمايةطلباالشيوعية

الأتراكواحتفظاشتراكيةجمهوريةأرمينياشرقأصبحت

ما229أهـ،341عامأوائلفيأرمينيا.منتبقىبما

معالتشكلوجورجياواذربيجانأرمينيامنكلاتحدت

منواحدةكانتالجمهوريةهذهالقوقاز.عبرجمهورية

نهايةفىالسوفييتيالاتحادمعاشكلت،جمهورياتأربع

ام369عامأهـ،355وفىأم.229اهـ،341عام

إلىوجورجياوأذربيجانأرمينيامنكلانفصلت

السوفييتي.الاتحادجمهورياتضمن،مستقلةجمهوريات

ستالينجوزيفأصبحام929هـ،أ348عاموفي

يسمحولم،الرعبفنشر.السوفييتيللاتحادالمطلقالحاكم

عنللتعبيرالسوفييتيالاتحادفيالقوميةللأقلياتبالقليلإلا

السيالمميينالقادةغالبيةمنالتخلصعلىوأقدمنفسها.

عابمستالينوفاةوبعدوغيرها.أرمينيافيوالمثقفين

تسامحاأكثرالسوفييتيالاتحادأصبح،امهـ،539أ373

أكثرمجتمعإلىأرمينياتطورتلذا.القومياتمختلفمع

المحافظةفياستمرارهامعالأوروبيالوازوعلىعصرية

نرالقوميتراثهاعلى

أرمينيابينللصراعمصدرأباغقرهناغورنوكانت

مأ239هـ،ا342عاموفي.طويلةلفترةوأذربيجان

إلىباغقرهناغورنوإقليمالروسيةالحكومةأعطت

كانتبمأ089هـ،أ004عامأواخروحتى.أذربيجان

منوالاقلية،الأرمنمنباغقرهناغورنوسكانغالبية

عددتظاهرام889هـ،أ904عاموفي.الأذربيجانيين

بضرورةمطالبينأخرىومدن،يريفانفيالأرمنمنكبير

هذاوأدىأرمينيا.منجزءاباغقرهناغورنوتكونأن

وفى.وأذربيجانأرمينيابينالقتالإلىوالمطالبةالاحتجاج

إثرعلىبينهما.العنفاشتدام099أهـ،114عامأوائل

أذربيجانمنأرمنى0002025مننحونزحالعنفهذا
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أذرليجاني002لأ...نحوبالمقابلنزحكماأرمينيا،إلى

.أذربيجانإلىأرمينيامن

زلزالضربأم889هـ،أ904عامديسمبر7في

ودمرشخص،000.25نحومقتلعنهنتجأرمينيا،عنيف!

دلاإنسان000/005وأصئحوالي.الممتلكاتمعظم

حادنقصإلىالزشالعننتجالذيالدماروأدى.مأوى

مننزحواالذينأولئكب!تخاصةوالوظائف،المساكنفي

ضخمة.بأعدادأذربيجان

الشيوعي!تغيركحسصم0991أهـ،411عاموفي

أوص!ذلكإثروعلى.الأرمينيةاالحكومةعلىالسيوة

النفاذفيالأولويةالأرمينيةللقوان!!بأنالجمهوريالبرلمان

سبتمبروفي.السوشييتيبالاتحادالخاصةالقوانينتلكعلى

عنالاستقلالأحلصاالأرمينيأسشعباصوتأم199

الشعاختارالعامنفسمنأكتوبروشي.السوفييتيالاتحاد

انهارأم!19منديسمبرفيرئيسا.بتروسيانتيرليفون

وحمهورياتأرمينيامنهوانسحبتالسوفييتيالاتحاد

!ميادة.ذاتمستقلةدولآلتكونأخرى

الدولكومنولثالقوقازبمبمأذربيجانأيضا:انظر

.يريفان،المستقلة

وذيلطويلتادأدنانلهأغروبام!سسوحيوانالأرب

مثلماتجريأولاتمشيوالأرانب.بالزغبضغطىقصير

الأرنبيتحركوإنما،الأرج!رباعيةالحيواناتمعائرتفع!

رجليهمنوقوةطولآالأكثرالخلفيت!ترجليهعلىوثبا

عندماالأماميتينارجليهالأرنبيستعمل.كماالأماميتينا

الأماميةالأرحلعلىتوازنهابحفظالأرانبوتقوم.يتصهـك

بسرعةأغفزاالأرنبويستطيعالقفز،هواةيفع!!مثلماتماما

بعضترليعدو.طاردهإذاالساعةفيك!ا03إلىتصل

تقومكماأليفةمنزليةحيواناتبوصفهاالأرانبالأسر

أليفة.كحيواناتأيضاببيعهاالمتاجربعضر

وأمريكاوأوروباوآممياإفريقيافيالأرانبلعيعق

وتقوم.أحالمامنأخرىأجزاءإلىأدخلتكما،أسثمماليةا

يمكنهابحيثوالمروجالحقولفيمساكنهالعملالأرانب

بينأوالأغصانالكثيفةالشجيراتتحتصغارهاإخفاء

خمسةأوأربعةالأرنبأنثىماتلدوعادة.الطويلةالأعشابا

السنة.فيعدةمراتيلدوبعضها،الواحدةالمرةفيصغار

للحصولالأرانببصميدالإنسانقامالسخينآلافمنذ

الأرانبمعظمفتربىالآنأماوجلودها،لحومهاعلى

لصيدالصيدهواةيقومبينماوالفراء،الطعاملأغراض

الأرانبلحومعلىالناسمنكثيرويقبل.البريةالأرانبا

المعاطفصخعفيجلودهاويستعملون.المجمدةأوالطازجة

الجلودقطعويمكنوالقبعاتالملابسلزركشةأوالفرائية

يمرولكسه،م!الصيادينهر،ساكنايحلرالذيلقطنىصغيرأرنب

مه.الاقترا!حاولواماإدا!!غا

ذدكوغيروالقندسالمنككفراح!تبدولحيثوصباغتها

القماشمننوعأيضاوهناك.الثمينةالفراءأنواعمن

أنواعمعالارانبفراءبكبسيصنعباللباد،يسمىاليابممر

الفراء.منأخرى

مشقوقةالبريةالأرانبكبيرحدإلىالأرانباتشبه

بينأضاسايخلطماوعادةالحزز،المسماةالعلياأصشفةا

يسمىوأنبال!رنبالبلجيكىالخززيسمىكأنالخوع!ت

الخززمنحجماأصغرالأرانبلكنبالخزز،القزمالأرنب

عنبعضهاالحيواناتتلكتمييزويم!شأقصر،آذانولها

الأرنبيكونحيثولادتهاوقتأكثربوضوحبعض

علىولايقدرالفرو،منوعارياأعمىالولادةحديث

طبقةوتغطيهالإبصارعلىقادراالخززيكونبينما،الحركة

عقبقليلةلسويعاتأ!ثباوبمكنهأضاعماالفرومن

جمجمةحجميختلفذلكإلىوبالإضافة.ولادته

لالخزز.ماقورناإذاوشكلهاالأرنب

الأرانب؟تعيشأين

فيهاتوجدالتيالعالمماطهتإلىالحريطة!يا!كحفراءاالماطهتتمتسير

.الأرات

--أ!!
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للأرنبالعظمىالهيكل

الجليديةالمناطقفيالأرنبأقدامآثار

ء

الحلثيةالأفدا!

!!

ث!

الوركصحل

لساق!صا

!!ص!

ا!صاميةا!قدا*

وسميكةناعمةفراءالبريةللأرانب.الأرنبجسم

فتمتازالأليفةالأرانبأما،الرماديأوالبنيإلىلونهايميل

وأالأبيضأوالرماديأوالبنيأوالأسودباللونفراؤها

المكتملالبريالأرنبنموويصل.الألوانتلكمنبخليط

3.2-.،9نحوويزنطولاسمم35-02نحوإلىالنمو

نحوقدرهابزيادةالأليفةالأرانبتنموبينما،جرامكيلو

كجم.32.بنحووزنهايزيدكما،الطولفيسم02

يعيعقمنهاوقليلالذكور،منأكبرغالباالإناثوحجم

الحمايةتوافرلعدمنظراالبريةالظروفتحتعاممنلأكثر

لمدةالعيشفيمكنهاالأليفةالأرانبأماالاعداء،منالكافية

.سنواتخمص!إلىتصل

منيمكنهمما،الرأسجانبيعلىالأرنبعيناتقع

أكثربوضوحالجانبينعلىأوخلفهالوأقعةالاشياءرؤية

الطويلتينأذنيهتحريكالأرنبويستطيع.أمامهالواقعةمن

لسماعحدةعلىمنهماكلأأوواحدآنفيمعا

اتجاهاتمنقادمةأوضعيفةكانتمهماالأصوات

القويةالشمحالممةعلىأيضاالأرانبوتعتمد.مختلفة

كلفيأنوفهابتحريكتقومإذالخطربدنوتنذرهاالتي

تقريبا.الأوقات

بسببقارضةحيواناتمضىفيماالأرانبصنفت

بالنسبةالحالهوكما،بالإزميلالشبيهةالأماميةأسنانها

الأمشانمنأزواجاللأرانبفإنللقوارضوخلافا.للفئران

ذيلطولويبلغ.الأماميةالعلويةأمحنانهاخلفالصغيرة

يجعلهناعمزغبيفروالذيلويغطيسم،5نحوالأرنب

الجزءيكونالأرأنبأنواعمعظموفيمستديرا.يبدو

الجزءمنوضوحاوأقلاللونباهتالذيلمنالسفلى

.العلوي

الفخذملتقىعندتقع،للروائحمفرزةغددللأرانب

فيوكذاالتناسليةوالأعضاءالشرجفتحةمنقريبابالجسم

الغددهذهإفرازاتالأرانبوتستعمل،الذقنمنطقةأسفل

التجاذبأغراضوفيإقامتهامناطقعلىالتعرففي

الجنسي.

هي:شيوعاالأكثرالأرانبأنوأعإن.الأرانبأنواع

الذيلقطنيةالأرانبمنمختلفةوأنوأع،الأوروبيةالأرانب

والأرانب،الجنوبيةوأمريكاالوسطىأمريكافيتعيث!التى

الأرانبمنالمستأنسةالسلالاتمنوهي،الأليفة

لأوروبية.ا

الآخرأحدهمايشمأرنبان

حواسوللأرانب.مودةفي

والإبصارللشمقوية

والسمع.
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،والبرتغالأممبانياالأصليوموطنه.الأوروبىالأرنب

حوالىمنذالاوروبيةالقارةسائرإلىالرومانأدخلهوقد

جحورفييعيشبطبعهأنيسحيوانوهو،سنة0002

قاموقد.مطردةمنهاكليسمىالأرضفييحفرها

تعرفمسيجةحظائرفيالطعامأرانببتربيةالرومان

الأرانبربيتأ!سطىاالعصوروفيذلكبعد.بالأرنبيات

مواطنأغلبفيالأرانبنرىواليوم.الأديرةفي

التلالسفوحإلىومراعرمليةروابمنالحيوانات

الصحراوية.المناطقفيوحتىالمفتوحة

خاصجحرطرفعندالصغيرةالأرانبوتولد

العقبة.يسمىالرئيسيالجحرجانبعلىيقعللتزاوج

منتقتلعهالصوفمنمهدباعدادهناالأنثىوتقوم

يومياقصيرةلفترةفقطصغارهاتغذيوهيصدرها.

وبعد.والدهونلالبروتيناتالغنيلبنهاذلكفىمستخدمة

والعشببالترابالجحرمدخلالأمتغطيالصغارتغذية

الاغتذاءوعند.الضاريةالحيواناتإليهلاتهتديلكى

يقوممعينذكرعادةالأنثىيصحبالأرضفوقبالعشب

قابلةتصبجعالأنثىعلىالشبقظهورحالةوفيبتسفيدها،

ثلاثبينالأنثىوتحملواحد.ذكرمنأكثرمنللسفاد

المرةفيصغارستةأوخمسةوتلدسنةكلمراتوخص!

تتغذىعندماللمزروعاتتلفاالأرانبوتسبب.الواحدة

تنزععندماأوالمزروعةوالنباتاتوالحشاشبالأعشاب

درجةوتتعاظما،والشجيراتالأشجارعنالقشرةأوالقلف

الأعشابالأرانبتقتلحيثالرعويةالأراضىفىالتلف

وأوراقه.النباتبجذوراغتذائهاعند

أواخرأممترالياإلىالأمربادئفيالأرانبأدخلت

أصبحتالتا!ئكلشرالقرنأواخروفيعشر.الثامنالقرن

وقد.القارةمنالجنوبيالنصفعبروانتضرتخطيرةآفات

ذلكفيبماالأرانباعلىالسيطرةمحاولاتمعظمفشلت

المحاولةكانتوقد.المانعةالأسوارمنالأميالآلافإقامة

مرضإدخالهيالصددهذافىنجحتالتىالوحيدة

علىقضىالذيانحاطي،التورمباسمالمعروفايلأرانب

ومنذ.العشرينالقرنمنالخمسينياتفىالأرانبملايين

وأخذالمرضذلكضدمناعةالأرانباكتسبتالحينذلك

.أخرىمرةاشتزايدفيعددها

فراءوجودإلىتسميتهاترجع.الذيلقطنيةالأرانب

التيذيولهامنالأسفلالجزءفيفاتحةرماديةأوبيضاء

قطنيةالأنواعأغلبوتعيش.القطنمنكتلةمثلتبدو

باستثناء،أخرىحيواناتتحفرهاجحورفىالذيل

مناطقيستوطنالذي،الذيلقطنىالقزمالأرنب

بحفريقومحيث-المتحدةالولاياتمنالغربيالشمال

الذيلقطنيةالأرانبوتعد.بنفسهالخاصالجحر

الشعريجزحيث،فروهلأجلأساسايربىالأنجوراسلالةمنأرنب

ناعمة.خيوطهيئةعلىيعزأطثمالحيوالى!روسالأسصراالطوي!

هذهوتلد.الأوروبيةللأرانبخلافاأنيسةغيرحيوانات

،الأرضسطحفوقبالفرأءمبطنةمهودفيالأرانب

فيوأيضابالشجرالمزروعةالمناطقفيوجودهاويكثر

أرلبيسمىمنهاواحدنوعويوجد.الصحراويةالمناطق

الولاياتمنالشرقيةالجنوبيةالمناطقفىالمستنقعات

ويمكنهالسبخةوالأراضيالمستنقعاتفيويعيشالمتحدة

فيها.أصسباحةا

الأرنبتشملالبريةالأرانبمنأخرىأنواع

غاباتمرتفعاتمناثنينفىفقطيعيمشالذياكبركانى

أنواعأصغروهو،المكسيكمدينةقربالواقعةالصنوبر

ويتميز.سم35نحوإلىطولهيصلإذحجماالأرانب

الذيبنيوروأرنبوهناك.بنيبغطاءالبركانيالأرنب

ولهذا.للصفرةالمائلالبنيالشعرمنقويبغطاءيتميز

الوسطى.إفريقيابراريفىويعيشصغيرتانأذنانالنوع

للحومهاالأنيسةالأرانبتربى.الأنيسةالأرانب

العلمية،الأبحاثفىولاستخدامهاوفرائها،

أنحاءجميعفيالناسويعمد.أليفةمنزليةوكحيوانات

جودةمنلحومهابهتمتازلماالأران!تربيةإلىالعالم

الأرانبمنتجوويقوم.الغذائيةالقيمةوارتفاعالطعم

الكيلوبآلافتقدراللحوممنكبيرةكمياتبتسويق

سنويا.جرامات

عنبديلأمؤخراالاصطاعيةالفراءاستخدمتوقد

مثلأنواعهناكلاتزاللكن،الملابسصنعفيالأرانبفراء

الطويلةالفراءإنتاجلغرضالآنحتىتربىالأنجوراأرالب

كما.الناعمةالصوفيةأوالقطيةالأليافمعونسجها

وفيوالقفازاتالقبعاتبطانةفىالأرانبفراءتستخدم

النسيجية.الأطفاللعبوصناعةالمعاطفزركشة
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ليمستوهي،المعارضفيلعرضهاأساساترلىالبلجيكيةالخززأرانب

الأوروي.الأرنبسلالةمنهيوإنماحقيقيةحززاالواقعفي

يحتاجالبحوثمختبراتفىالأرانباستعمالوعند

وهوتماما،المتشابهةالحيواناتمنهائلعددإلىالأمر

التجاريين.المنتجينكبارطريقعنتحقيقهمايتسنى

تربىالأنيسةالأرانبمنمعينةسلالاتأيضاوتوجد

فىتربيتهالأجلوأخرى،المعارضفيعرضهاأجلمن

المعروفةالمعارضسلالاتومن.أليفةكحيواناتالمنازل

والعملاقالهولنلىيوالملكالبلجيكىالحززسلالة

الأبيضالأرنبمنكلويزن.الفلمنكيالأبيض

أكبروتعتبركجم8نحوالعملافوالأرنبالفلمنكي

استناداالأرانببتقييمالمحكمونويقوم.الأرانبسلالات

الفراءجودةإلىوكذاوالشكلالحجمااعتباراتإلى

أليفةمنزليةكحيواناتالمفضلةالسلالاتومنولونها.

.الهولنديالقزمالأرنبسلالة

الأرأنبمنالكثيرتربى.الأليفةالمنزليةالأرانب

بعضوتستجيب،المنازلفيأليفةحيواناتلاستعمالها

إلا،طويلةلفتراتالمنازلداخلالأسرلعمليةالبريةالأرانب

بالأرانبالإمساكولاينبغي.عادةذلكلايتقبلأغلبهاأن

منبهاالإمساكيكونوإنمامطلقاأرجلهاأوآذانهامن

اليدينبإحدىالكتفمنطقةأعلىالجلدمنالمرتخيالجزء

ثقللموازنةالردفمنطقةأسفلالأخرىاليدوضعمع

الارنب.

متاجرأحدمنالأرنبقفصشراءيمكنك.القفص

خارج!إلقفص.بنفسكتصنيعهأوالمنزليةالحيوانات

بحوالىالأرضسطحعنومرتفعظليلمكانفيالمنزل

منالأرانبلمنعوأيضاإليهالمياهتسربلمنعوذلك،سم09

إلىالأرنبويحتاج.القفصأسفلأرضيةجحورحفر

يظلأنويجبالمتجدد،النقىالهواءمنوفيرةكمية

وضعيراعىالشتاءوفي.الدوامعلىودافئاجافاالأرنب

دافئةحطرةفيأوالإضاءةجيدسفليطابقفيالقفص

البرد.منالحيوانلوقايةوذلكالشمسأشعةتدخلها

منكميةوضعمعيومكلجيداالقفصتنظيفويجب

علىأسبوعيامرتينالنومصناديقداخلالطازجالدريس

الأقل.

والشوفانبالشعيرالمنزليةالأرانبتتغذىالغذاء.

واللفتالجزربنباتاتإطعامهاأيضاويمكن،والقمح

تقديمأيضاويمكن.المقطعةالطازجةالحشائشأووالبرسيم

كما،الهضمعمليةفيلفائدتهالليلأثناءلهاالدريسبعض

الأسنانتآكليمنعالدريسمنالصلبةالسيقانقضمأن

نباتاستعمالوعندباستمرار.نموهاعلىويساعدالأمامية

محدودةبكمياتاستعمالهيجبللأرنبكذاءالكرنب

ماءبهإناءوضعدائماويراعىهذا.الحيوانلايمرضحتى

الأرانبإطعامعدمويجبالأرانبقفصداخلعذب

إزالةيراعىكما.الحاجةعنزائدةالغذاءمنكميات

نأذلكغذائهمنالأرنبانتهاءحالالخضراءالأطعمة

بسرعة.تتلفالأطعمةتلك

؟البريالأرنب؟الأمريكىالأرنبأيضئا:انظر

الهلامي.الورمالفراء؟

يعي!القفز،دائمالقوارضمننوعالإثريقيالأرب

اسمأيضاالنوعهذاعلىويطلقإفريقيا،وجنوبشرقفي

الأرانبهذهوتعيمش.القافزةالكابأرأنبأوسبرنجهاس

وهيكثيرةمداخلأوواحد،بمدخلطويلةجحورفي

القافزةالأرانبتثبماوغالبا.الليلخلالسيمالانشيطة

وربماالخلفيةأطرافهامستخدمةالكنغرمثلالأمامإلى

.الواحدةالقفزةفيأمتارلثلاثةتقفزأنتستطيع

كثةوذيولطويلةآذانالقافزةالإفريقيةوللأرانب

أسمرلونهالحيوأنجسممنالأعلىالجزءأنكما.طويلة

قافزإفريقيأرنب
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إلىضاربةالسفليةالأجزاءبينماالصفرةإلىضارب

الداخليالجزءعلىالأبيضالفرومنرقعةوتمتد.البياض

وتوجدالظهر،فوقأعلىوإلىفخذك!!منوالخارجي

الأرانبطوليبلغ.الذيلنهايةفي!عوداءشعرخصلة

الذيالذيلبخلاف،سم43إلى35منالبالغةالقافزة

الأرنبوزنويص!!سما.47إلى37مابينطولهيبلغ

كجم.4إلىالواحد

جذوررببصيلاتأساساالإصريقيةالأرانبوتتغذى

بمفردهاعادةالنموالمكتم!ةالأرانبوتعيعق،أضباتاتا

وأواحدححرفيصغارهمعمنهازوجيعيمققدولكن

أكثر.

ويولد،السنةفيمرةمنأكثرتلدأنللأنثىويمكن

.مرةكلفيفقصأواحدصغيرعادة

منأنواعأربعةعلىيطلقاسمالأمريكيالأرب

والمناطهتالصحاريفيتوجدالتيالضخمةالبريةالأرانب

وذ:هيالمعنيةوالانواعأمري!صا.غربيشمالالسهلية

بقر،الجنبينأبيض،الأبيضالذيلذوالأسود،الذيل

طويلةخلفيةأرج!!الأرانبهدهأنواعولجميع.الوححق

إلىيميلرماديفروولها.ورفيعةطويلةوآذانكبيرةوأع!ت

الوحش،بقرنوعمنالأرنبويزنبيضاء.وبطونالسمرة

سما7.طولهويبلغكجم5.2نحو،الأنواعأكبروهو

فيالأبيضالذيلذاتالبريةالأرانبوتوجدتقريبا.

المتحدةالولاياتفيوس!ضسنوشرقىكسداشمالي

ال!مريكية.

الأسود،الذيلذيالأمريكيالأرنبعلىحماراسم-أحيالا-يطلهت

الححار.آدالىتشمهالطويلةآذانهلأن

منتصبة.ووقفةطويلةأماميةوأرحلطويلةآذالىأ!االبريةالأرانب

،الغاباتأطرا!علىأوالمكشودةاالأريادى!يعامست!ط!تعيعق:هي

الأرص.!ىعميقةعيرحعمر!ىصسارهاوتلد

السيقانأوالأوراقذاتالنباتاتالأرانبهذهتحب

أحياناالأمريكيالأرنبويعتبر.بالعصارةالعنيةالسميكة

الفصفصة.مثلالمحاصيليتلفإذ،الضارةالحيواناتمن

النسرويقوم.القيوطهوالأمريكيللأرنبالرئيسيوالعدو

أيضا.بافتراسهأحياناأخرىوحيواناتوالعريروالببكت

.البريالأرنببمالأرنب:أيضاانظر

أرجلودهالاذانطويلثدييحيواناليريالأرب

العاديةالأرانبويشبهقصير.زغبيوذيلقويةخلفية

البريالأرنبلكنبينهما.الإنسانيخلطماوغالباالأليفةا

علىأوالأرضعلىيلدفهو:النواحىبعضمنيختلف

مغطاةوهيالصغاروتولدالوجار.يسمىمحفورمنخفضر

عاريةالعاديةالأرانبتولدبينما،مفتوحةوأعينهابالفرو

البريةالأرانبولاتحفردالفرو.مبطنمأوىفيوعمياء

الأرانبماتحاولوعادة.الأليفةالأرانبلفعلكماجحورا

والأرانب.وبسرعةعاليابالقفزأعدائهامنالهربالبرية

أنواعوأشهرأعدائها.منالتخفيعادةتحاولالأليفة

الحذاءوأرنبالبلجيكيالبريالأرنبالبريةالأرانب

الأمريكي.والأرنبأمري!اشماليفيالثلجى

مسمرداكنرماديلونذاتالبريةالأرانبومعظم

التيالبريةالأرانبأنواعوبعض.البياضناصعبطنولها

أثناءتمامابيضاءإلىتتحولالباردةالأجواءفىتعيش
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سم7.طولهيبلغحتىينموالبريةالأرانبوأكبرالشتاء.

كجم..53منأكثرإلىوزنهيصلأنويمكن

ال!زاوجفضرةوأثناء.الربيعفيتتزاوجالبريةوالأرانب

المثليفمسرماوهذاللتودد.الهواءفيتقفزماغالبا

فيبريكأرنب"!مجنونالغربيةالبلادبعضفيالمستخدم

فيوتلد.الخرنقتسمىالصغيرةالبريةوالارانب".مارس

تحملقدولكنالواحد،البطنفيخمسةمنأقلالعادة

النهارأثناءالبريةالأرانبوتستريح.السنةفيبطونسعبعة

،النباتاتوتلتهمالفجر.أوالليلأثناءالطعامعنوتبحث

المحاصيلوبعضالبرمميمفتدمرمؤذيةتصبحأنويمكن

برجليهالأرضالبريالأرنبيضمربو.الأخرىالحقلية

والثعالب.النسورمثلالأعداح!منرفاقهلتحذير،الخلفيتين

الأرنب؟بمالأمريكيالأرنب؟الحيوان:أيضاانظر

الثلجى.الحذاءأرنب

.البريالأرنببمالأرنبان!:.البلجيكيالأرب

فييعيشالحجممتوسطأرنبالتلجيالحدآءأرب

ا!لتنوع.الأرنباسمأيضاعليهيطلقو.الشماليةأمريكا

فيوالمستنقعاتالغاباتفيالثلجيالحذاءأرانبوتعيش

ألاسكا،ذلكفيبما،الشماليةالمتحدةوالولاياتكندا،

،الغربفينيومكسيكوحتىجنوبا،تمتدالتيالجبالوفي

شعريةخلفيةأقدامالأرانبولهذه.الشرقفيوتنيسي

الحذاءأرنبطولويبلغ.الثلجعلىبهاتقفز،كبيرة

ونصفجراماكيلومعظمهاوزنويبلغ.سم05الثلجي

،العاممعظمفي،الثلجيالحذاءارنبويتمتع.جرامالكيلو

إلىيميلوذيل،وبطن،وذقنأصعمر،علويفروبثوب

جديد.بثوبإياهمغيراثوبهينفضالشتاءوفي.البياض

علىالسوادبعضباستثناءأبيضلونهالجديدالثوبوهذا

الطويلتين.أذنيهأطراف

يخفصالمتشاءوفي.العامطوالأسمرفروهلولىيكونالثلجىالحذاءأرنب

.أعلاهموضحهوكماحديدأليصبفروإياهمستبدلآالتو!هذاعمه

أساسية.بصكمفةالليلأثناءالثلجيالحذاءأرانبوتنشط

الحشاشمثل،النباتيةالحياةمنمتنوعةبأنواعتتغذىوهي

أثناءالعميقالثلجيسفلهاالمناطقبعفه!وفي.والاوراق

.والصنوبرياتالراتينجياتمثلأشجار،بأوراقبالغذاءالشتاء

.العامفيمراتأرلغحواليالثلجيالحذاءأرانبإناثوتلد

.مرةكلفيأرانبوأربعةأرنبينمابينتلدوقد

مثل،الثلجيالحذاءأرانبكثيرةحيواناتوتفترس

هذا،علىعلاوةالسنانير(.)منوالوشق،الثلجيالبوم

الثلجيالحذاءأرانبمنالالافمئاتبقتلالناسيقوم

والرياضة.الطعامأجلمنعامكل

الحيوانانظر:.الصالحالرجاءرأسأرب

القواضم(.)الثدسياتالعربيةالبلادفيالبري

)صورة(.الحيوانانظر:.القطييالأرلب

ألمانيفنانأم(.1918769)ماكسإرست،

)الداديةوالسرياليةالداديةالحركتينبتطويراسمهارتبط

تخلصاالشكلحريةعلىيؤكدوالأدبالفنفيمذهب

زعيماآخرينوفنانينكتابمعوعمل(التقليديةالقيودمن

الحركةوأنشأ.أم619عامأنشئتالتيالداديةللحركة

وقصاصاتوتقنيةعلميةوتوضيحاتصوربدمجالدادية

.ملصقاتفيالصحفمن

عادةوصوره.الترديمانظر:

رمزيةبمعانمرتبطةتكونما

والطبالفلسفةمنمأخوذة

فيدرسهمااللذينالنفسي

شبابه.

إلىإرنستانتقل

،ام429عامباريس

الحركةتأسيسفيوساهم

وتبدو،هناكالسريالية

إرنستماكسمثلالسرياليةأعماله

وفي.وخيالاتكوابيس

الدافىية؟انظر:.وخطرةغامضةغاباتتصورالغالب

السريالية.

فيالمتحدةالولاياتفيوعاشبروهلفيإرنستوأرر

.الأربعينيات

)الأرنقو(.العربيةالبلادفىالبريالنباتانظر:.الأردقو

منالشرقيالشمالىالركنتمثىهضبةلالدأرلهم

خلالالبحريالمدخلجانتتدفق.أسترالياشمالىأرأضي
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السهلعلىالكثيفةوالغاباتالمانجروفمستنقعات

وهي.الداخلإلىءكم.إلى03منيمتدالذيالساحلي

وتمثيالبحر،سطحمستوىفوقم005ترتمحوالي

الموقعلتحديدكبير.حدإلىمكتشفةغيرمنطقةمنالمركز

أستراليا.:انظر

أفردتقدالأستراليةالحكومةكانت،أم319عامفي

الساحل،بعيدجزراتضم2،كم000/08مساحة

تعدالحاضرالوقتفي.الأصليينللسكانكمستوطنات

للس!سانالبدائيةالحياةمعاقلأخرمنواحدةأرنهم

السكانمننسمة4؟ء..حوالىيسكن.الأصليين

أضبحياةيعيمقأناختاربعضهم،المنطقةفيالأصليين

فييعيمقأكثرهمولكنأصغر.مراكزفيالبدائيةإلى

المقامفيالتنصيروهيئاتالحكومةأسشهاممستوطنات

أوينبيليمنكلفيالرئيسيةالمستوطناتوتوجد.الأول

ومانينجريدا،جولبيونوجزيرةكروكروجزيرة

جزيرةالسابقفي)كانتوجاليكوينكو،وملينجمبى

وروبرريفر،وروز،أيلاندتجروتوييركالا،إلكو(،

.عليونالأالأستراليونانظر:.وبامييليريفر،

تطويرهايتممناطقمنجداقريبةالأراضيهذهبعض

مناجممنقريبةليركالا،المثال!مبيلعلى.للتعدين

رواسبمنقريبةأوينبيليومنطقة،جوففيالبوكسيت

ونابارلك.جابيروفىاليورانيوم

على،الهولنديالمكتشفكولستار،فانوليمنظروقع

فأطلهتأم623عامفيلاندأرنهممنالشرقىالساحل

رسمأم644عامفي.أرنهمالسفينةاسمالمنطقةعلى

للخطخريطةتسمانجانسزونأبيلالهولنديالمكتشف

لاند.أرنهملمنطقةالساحلي

الإتروسكانىالقسممنينبعالارنونهر!.الأر!،

إلىغرباالنوشدفقإيطاليا.غربيشمالالأبناينجبالمن

أنظر:.الليجوريالبحرفييصبوك!ا042حوالى

تصلحالآرنونهرمنفقطكم32وحوالي.إيطاب

النهر.شساطئعلىوبيزافلورنسامدينتاتقع.للملاحة

وهو،والزيتونالكرومبساتينبهالخصبالارنوووادي

الطبيعية.مناظرهبجمالمعروفأيضا

.بيزا،فلورنسا:أيضاان!

وأحد،أمريكىمغن(.-م191)8إديار!د،

منتصفمنذالريفمومميقىفىشهرةالمغنينأكثر

العشرينالقرنمنالستينياتحتىالأربعينيات

منجمهوراأكتسبواالذينالروادمنآرنولد.كانالميلادي

نداءالشهيرةأغانيهلينومن.الريفمومميقىعشاق

أم(،59)4أعرفأنأريدلاحقيقةأم(بم49)4الماشية

ام(.)959تنيسىجيادأم(بم)569تعرفنيلاأنت

منبالقربولدوقد،الأرياففتىباسمآرنولداشتهر

القيثار.علىالعزفأمهعلمته.بتنيسي،هندرسونمدينة

،الأسرةبمزرعةوعملالعلياالثانويةالمدرسةارنولدترك

،ام369عامحتىالمحليلجمهورهويغنييعزفوكان

مغنياشهرتهأدت.الإذاعةبمحطةمغنياعملثمومن

سي.آر.شركةمعتعاقدهفيكبيرادورا،الإذاعةبمحطة

منكثيربضيافةحظيوقد.أم439عامفيكتور.إيه

المتحدةالولاياتتلفازبثهاانتيالريفموسيقىعروض

.ام569حتىام529!تعاممطفيما

أمريكيبطضا،(بما1471108)يكتبند،نولدار

وقتفي.الامريكيةالثورةأثناءالجيم!فيأولفريقبرتبة

أكثرأصبحبعدفيماأنهإلا،وإعجابثقةمحلكادما

.المتحدةالولاياتتاريخعفيشهرةالخونة

تعلم.كونكتيكتبولايةنورولمجشفىآرنولدولد

مخزناأم762عامفي،وأسس)الصيدلة(العقاقيرصنعة

ومارسوكونكتيكت،نيوهيفنفيوصيدليةالكتبلبيع

م1774عامبحلول.الغربيةالهخدجزرمعأضحارةأأيضا

عامفىثراء.نيوهيفنمواطنيأكثرمنواحداكان

مقاطعةحاكمابنةمانسفيلد،مارجريتتزوج،أم767

.ام775عاموتوفيت،نيوهيفن

للحرسقائداأصبحام،774عامفي.شجاعجندي

فىنقيباانتدب،الثورةبدأتحالما.بكونكتيكتالأهلي

حصنعلىألانوإيثانهوفاستولىالوطنىالجيعق

.أم775مايو01في،لنيويوركتيكوندروجا،

إلىجنديا1).05آرنولدقاد،السنةتلكأواخرفي

ريتشارد)الجنرال(أولالفريقمعوتعاونكنداداخل

جرحتوقد.كويبكعلىناجحغيرهجومفيمونتجمري

ترقيةبشجاعتهوكعسب،الهجومفيعميقاجرحاآرنولدساق

معركةخلالبرزام776عامأكتوبرفيعميد.رتبةإلى

تشامبلين.بحيرةفيبحريةمعركةوهىفالكورجزيرة

تخطيهتمفقد.عديدةمراتالأملخيبةآرنولدواجه

الكونجرسعينعندما،ام777فبرايرفيالترقيةفي

الخدمةتاريخفيمنهأحدثهمممنجددلواءاتخمسة

جورجأولالفريقالجيشتركبعدموأقنعه،الجيشفى

إلىآرنولدالكونجرسرقى،م7771مايوفى.واشنطن

دفععلىالمساعدةفىشجاعتهعلىمكافأةلواءرتبة

وقتفط.كونكتيكتخارخإلىغازيةبريطانيةمجموعة

الفريققيادةتحتآرنولدخدماسشة،تلكمنلاحق

بيرجوينجونالبريطانىأولالفريقضدجيتسهوارشميو



557ثيوما،لدنورآ

أظصفريمانبمزرعةالثانيةالمعركةفي.أم777أكتوبرفي

جديدمنوأصيببيرجوينضدباسلةشجاعةارنولد

تعرف،الوطنيونكسبهاالتيالمعركةهذهخطير.بجرح

إلىالوطنييننصرقاد.بيميسمرتفعاتبمعركةأيضا

تلقىأخرىأيامعدةبعدساراتوجا.فيبيرجويناستسلام

يقدمبأنالكونجرسصوتالنصر.أجلمنالتكريمجيتس

أممبقيةيعيدأنواشسنطنمنوطلبلارنولدالدولةشكر

عامفى.أولفريقرتبةفيهمممنغيرهعلىارنولد

مارجريتتزوجهناكفيلادلفيا.قيادةآرنولدأخذام778

إدارئاارنولديكنلم.بارزةأسرةمنامرأةوهي،شيبان

اتهمه.البذخةحياتهبسببلانتقادهفرصةأتاحوقدجيدا،

الأمريكيينمعشمديداليصربأنهلبنسلفانياالتنفيذيالمجلس

اتهمهكمابريطانيا،عنالاستقلاليعارضونالذين

شخصية.بخدماتللقيامالعسكريينالموظفينباستخدام

أمرتأنهاإلاارنولد،ساحةبتبرئةعسكريةمحكمةقامت

بتوبيخه.واشنطنأولالفريق

جحودااعتبرهمافيوالهمالتفكيرعلىآرنولدداوم

كانالعدو.معمراسلةفيوبدأ،بلادهمنعدالةوعدم

وقام،ام078عامفيبوينتوستقيادةيتولىارنولد

القائدإلىالمهمةالعسكريةالقاعدةتلكلتسليمخطةبعمل

.كلينتونهنريالسيرالبريطاني

يحملكانالذيآندريهجونالرائدعلىالقبضوتم

إلىآرنولدهربثم.كلينتونإلىآرنولدأرسلهاأوراقا

طالب.البريطانيالجيشفيعميداوأصبحنيويوركمدينة

التيللخسائرثمناجنيه000.02بإعطائهالبريطانيين

فقط.جنيه315؟6تلقىلكنه.بهمبالتحاقهلهوقعت

ريتشموند،أحرقتالتيالحملاتبريطانيكضابطقاد

كونكتيكت.،نيولندن،فرجينيا

منحارااستقبالاآرنولداستقبل.إنجلترافياحتقاره

عامفيإنجلتراإلىذهبعندماالثالثجورجالملك

منحته،ام782عامفى.احتقروهآخرينولكن،أم797

ولكنكندا،فيهكتارا.4235البريطانيةالحكومة

الباقيةسنواتهأكثرأمضى.لهالفائدةقليلةكانتالأراضي

آرنولدكان،الأخيرةأيامهفي.الغربيةالهندجزرفيتاجرا

محلعامبشكليكنولمهمتهوضعفتبالديونمثقلا

حصن.،تيكوندروجاانظر:.ثقة

لمستشرقينابرزأ)قستشرالاا:نظرا0سلىط،د!رآ

.لين(المعتد

مصدح.(م2481-5971)ستوما،رنولدآ

لمدرسةمديراشهرتهنالمؤثر.وكاتببريطانيتعليمى

عامحتىأم828عاممنالمنصببهذاعمل.رجبي

المدارسبينبارزموقعإلىالمدرسةهذهورفع،ام842

المستقلة.

كليةفىتعلم.وايتجزيرةفيكاوز،فيارنولدولد

شهرةكتاباتهأكثركانتأكسفورد.وجامعةوينتشيستر،

وتاريخبم(أ248-8381أجزاء)ثلاثةروماتاريخ

أمتاذاعينأم(.)845المتأخرةالرومانيةالكومنولث

هووابنه.ام184عامأكسفوردبجامعةالمعاصرللتاريخ

ماتيو.آرنولد،انظر:ارنولد.ماثيوالأدبيوالناقدالشاعر

منواحداام(.كان888-)1822ماتيوآرلولد،

اللوردمعويعد.الفكتوريالعصرفيإنجلترافيالفكرقادة

أهممنهوبكنزمانلىوجيراردبراونينجوروبرتتنيسون

أدبياناقداأيضاآرنولدكان.الفكتوريالعصرشمعراء

وكتب.عصرهفيتأثيرذااجتماعياناقداكانبارزا،كما

والتعليم.الدينعنمهمةأعمالأ

فيهأصبحتعصرخلالتجربتهعنارنولدشعريعبر

ولم،وتساؤلشكمحلالقديمةوالبدهياتالمعتقدات

وصفهكمافالعصربعد.مكانهاالحديثةالمعتقداتتأخذ

الناسفيهشعرزمانا،كانالعظيمالشارتروزمنمقاطعفي

بأنهم:

ميت،أحدهما،عالمينبينتائهون

..يولد.أنعنعاجزوالآخر

شكوكايعانيشخصأسىعنآرنولدقصائدتعبر

الحياةعلىقادرينالناسكانإذاماحولوشكوكا،دينية

البحرصورةكثيراآرنولداستخدم.بعضهميمسعادةفي

الكئيب،الهياص!يصفدوفرشاطئفي.الحزنإلىليرمز

إلى-متواصلقصيدتهفي.الإيمانلبحرالمنسحبالطويل

بحر.يفصلهمابجزيرتينيحبهاوفتاةنفسهيشبهمارجريت

النقدفيمقالاتفيصدرأدبيانقداآرنولدنثريضم

فياجتماعياونقداام(،888الثانيةالسلسلةأم،)865

منكلعلىآرنولدحكمام(.)986والفوضىالثقافة

يعرفما)أفضللمعياروفقاالفكتوريوالمجتمعالأدب

منزمانهفىالمحدثينالكتابوجدوقد(.العالمفيويظن

قورنواماإذاقاصرينبيرنزأو،وردزورثأو،شيلليأمثال

أنهاستشعرماآرنو!دشجبشكسبير.أودانتيأوبهومر

.كانالفكتوريةالثقافةفي)اللاشرعية(الفوضىإلىنزعة

علىتساعدللحكمعاليةمعالمرعلىالحفاظفييأمل

أفضل.ومجتمعأفضلأدبإلىالعودة

توماسأبوهكان.سريبمقاطعة،ليلهامفيآرنولدولد

الإنجليزيةالمدرسةتلك،رجبيلمدرسةمديراآرنولد،

أكسفورد،وجامعةبرجبىآرنولددرس.الشهيرةالمستقلة



مالكومآرنولد،558

عامالبريطانيةالحكومةقبلمنللمدارسمفتشاصارثم

9184عاميليننشرتقصائدهأكثر.أمء8أ

آرنولدعمل.أم855عاملعدظهروالقليل.أم85وه

عامإلىأم857عاممنلأكسفوردللشعرأممتاذا

.أم867

موسيقيمؤلف(.-أم129)مالكومارلود،

للأوركسترا.أ!تابةافيلمهارتهأصئمعروفا،بريطاني

وافتتاحيةسولييترللباليهمو!ميقاهفيذلكسماعويمكن

منكبيراعدداتلقى.دانديبراثبيكوسالمومعيقيةالحفلة

موسيقاهوتضما.للأفلامالمومميقىل!ضابةالتكليف!طلبات

أ!سيمفونيات،اأضخماكلاسي!صةأشكالفيكتبتالتي

الموسيقيذوقهال!صنشيرتو.أعمال،اللعبةسيمفونية:مثل

تامالموسيقيةالحفلةافتتاحيةمتل:أعمالفيومتجددعال

شانتر.أو

نورثامبتونشاير،بمقاطعةنورثامبتونفيأرنوأ!دولد

إلىوبالإضافة،للموسيقىالملايةالكليةفيودرس

أوركسترا.منأكثرفيالبوقعلىيعزفكان،التأليف

أم(.059)1886هارليهنريارنولد،

الصغ!هـلجيشالجويالفيلقبتطويرقامأمريكيضالط

آرنوأررقاد.ضاربةضخمةجويةقوةإلىالمتحدةالولايات

-1)939الثانيةأعالميةاالحربأثناءالجويةالجيمققوات

أولفريقاعملالذيالوحيدالشخصوكانأم(.459

الجوية.للقواتأوأ!وفريقاللجيحق

وأطلقبنسلفانيا،ولايةفيجلادوينشيارنولدولد

المتحدةالولاياتأكاديميةفيتخرج.هابلقبعليه

فيدرومعاوأخذ،أم709عامبوينتوستالسمحرية

الأولىأحالميةاالحربخلال.رايتالإخوةمنالطيران

بعد.أعنالالنطاقجويادفاعانظمأم(،191-189)4

بعدةوقامأضكويناالحديثةالجويةالخدمةإلىانتقل،الحرب

طيرانرحلةأولذلكفيبما،تجريبيةطيرانرحلات

البريدرحلاتبدءفيساعد.أ.ليأغاذفاتجماعية

والتفقدالجوفيبالوقودالطهائراتتزويدوعمليات،الجوي

.أخاباتالحرائقالجوي

لزيادةآرنولداجتهد،الثانيةالعالميةالحربوأثناءقبل

الجويللفيلققائداأصبح.المتحدةللولاياتالجويةالقدرة

للجوالأمريكيالأركاناشئيسونائباأم389عامللجيش

الجويةالجيمشلقواتقائداآرنوأ!دعين.أم049عام

.أم419عامالتأسيسالحديثة

في!،المشتركةالأركانرئاسةفيعضواوبوصفه

ألمانيا.ضدالأهدافدقيقةنهاريةلضرباتالقيامطلبه

كانتالأهدافلأنالنهاريةالجويةالضرباتهذهنجحت

.أم469عامآرنولدتقاعد.بوضوحترى

مؤلف.م(01717781)توماس،رليا

)احكميالبريطانيالوطنيالنشيدكتبإنجليزيموسيقي

ألفهاالتيالكثيرةالأوبراأعمالأسهصتبريطانيا(.يا

أوبراتطورفيالموسيقىتصاحبهاالتيوالمسرحيات

وهو-بيكرستافوايزاكآرنياشترك.الروائيةالقصائد

القصائدأوبراأعمالإنتاجفي-أيرلنديمسرحياتكاتب

الخلفياتآرنيكتب.قريةفىالحب:مث!!اشوائية

مثلشكسبيرمسرحياتمن!ضيرالأغنياتالموسيقية

ابنهوكان.لندنفيآرنيتوماسزلد.العاصفةمسرحية

أيضا.بارزاموسي!ياماي!ول

الخوفلإثارةبهالتهديدأوالعنفاستخدامالإرطب

اختطافهم،أوالناسقتلعلىالإرهابيونيعملوالذعر.

وإشعالالطائراتواختطافأعنابلابتفجيريقومونكما

نأغير.الخطرةالجرائممنذلكغيروارتكابالنيران

أهدافعنتختلفأهدافعامةالإرهابيينأهداف

بغيةجريمتهمعظمهميرتكبالذينالمعروفينالمجرم!ت

الشخصميةالفوائدمنذلككيرأوالمالعلىالحصول

أسدعمجرائمهميرتكبونالإرهابيينمعظماأدشما.الأحرى

معينة.سياسيةأهداف

الفرنسيةالثورةإبانالوجودحيزإلىالإرها!ظهر

الذينالثوريينبعضتبنىحينأم(997-)9178

أعدائهم.ضدالعنفسياسةفرنسافيالسلطةعلىا!عتولوا

.الإرهابعهدلاسمحكمهمافترةعرفتوقد

أعمالهمالإرهابيونيرتكب.الإرهابمظاهر

الإرهابيينبعضيدعمافقد،مختلفةلأمحبابالإرهابية

نأحينعلى(.المحستبدون)الحكاممعينا!عياسيامذهبا

منبحريتهاتطالبمعينةشعوباتمثلالمنظماتبعض

محاولةفىرهائنركابهاوأحدواطائرةاحتطمواوقدالإرهابيون

سياصية.مطال!لتحقيه



955قهالإرا

دائرةفيتدخللااحتلالسعلطاتأوقائمةحكومة

المشروعحقهاأجلمنتناضلإنهاإذالإرهابيةالمنظمات

العنفاستعمالعلىالديكتاتوريونويعمل.كريمةحياةفي

لايزيدوقدتماما.عليهمللقضاءأومناوئيهملتخويف

منقليلعددعلىالإرهابيةالمنظماتمنكثيرأعضاء

وأ،العنفاستعمالأنالإرهابيونهؤلاءويعتقدالأفرأد.

الدعايةلكسبطريقةأفضلهوالذعر،لإثارةبهالتهديد

لقضاياهما.المناسبالدعمولكسبالعامة

الأشخاصيهاجمونالإرهابيينفإن،العموموجهوعلى

المعارضة.تلكتمثلالتيالأهدافأوقضيتهميعادونالذين

وكبارالدبلوماسيونهمعامبشكلالإرهابيينوضحايا

الشرطة.ورجالوالقضاةالسياسيونوالقادةالأعمالرجال

الحكوميةوالمبانيالنفطمصافىالإرهابيونيهاجمكما

أهدافاالإرهابيونيهاجم،الأحيانبعضوفي.الختلفة

يختطفونفقدوالتلفاز،الصحافةاهتمامتثيرأنهايعتقدون

ركابيحتجزونأوحكوميةمبانييحتلونأوالطائرات

رهائن،الحكوميالمبنىفيالموجودينالأشمخاصأوالطائرة

ينتمونمنظماتأهدافتأسدأومطالبهمتحقيقويطلبون

الذينالرهائنبقتلالإرهابيونهؤلاءيهددماوغالباإليها.

القنابلتفجيرويشكل.مطالبهمرفضتإنيحتجزونهم

الإرهابية.الأعمالنصفحواليوالمتفجرات

ينتميالذيالبلدحدودالإرهابيالعملتحجاوزوقد

عنهوينتجمابلدفيخلافيحدثفقد،الإرهابيونإليه

بعضتدعموقد.أخرىبلدانعدةفيإرهابيةأعمال

بتزويدهاالإرهابيةالجماعاتبعضسراالحكومات

الإرهابيةهجماتهملتنفيذاللازموالمالوالتدريببالسلاح

بها.يقومونالتي

تحقيقفىالإرهابيةالجماعاتمعظمتفشلوقد

الحكوماتلأنذلك،المدىالبعيدةالسياسيةأهدافها

تزيدكما،الإرهابيينمطالبتنفيذبرفضالإرهابتحارب

الاحتماليةوالأهدافالمطاراتفيالأمنإجراءات

عسكريةوحداتالبلدانبعضتدربكما.الأخرى

.الإرهابيونيحتجزهمقدالذينالرهائنلإنقاذخاصة

مئاتمنذوطرقهالإرهابتكتيكعرف.تاريخيةنبذة

،أم865عامالأمريكيةالأهليةالحربنهايةوبعد.السنين

أمريكيةجماعةقامت،العشرينالقرنمشوأتوخلال

لإرهابالعنفباستخدامكلانكوكلوكسباسمعرفت

القرنثلاثينياتوفي.معهموالمتعاطفينالسودالمواطنين

أدولف(المستبدون)الحكامالديكتاتوريوندأب،العشرين

وجوزيفإيطاليا،فيموسولينيوبنيتوألمانيا،فىهتلر

استخدامعلى)سابقا(،السوفييتيالاتحادفيستالين

لحكوماتهما.المناوئةالحركاتل!خمادالإرهاب

القرنستينياتفيالإرهابمنجديدةموجةوبدأت

إيطاليا،فىالحمراءالألويةجماعةظهرتحينالعشرين

كلتاسمعتوقد.الغربيةألمانيافيالأحمرالجيشرمرةو

فيوالاقتصاديةالسياسيةالانظمةتخريبإلىالجماعتين

الكياندولةقياموقبلجديد.نظامتطهويربقصدبلديهما

بعضاستخدمت،أم489عام)إصرائيل(الصهيوني

الانتدابلإنهاءالإرهابالصهيونيةالإرهابيةالجماعات

أهمومنفيها.لليهودوطنوإنشاءفلسطهينعنالبريطاني

الإرهابيةالعصاباتأوالمنظماتأوالجماعاتهذه

(الحرس)فرقالهاشوميروالهاغانامنظمة:الصهيونية

وعصابةوالأرغون)الصاعقة(والالمماخالعملوفرق

اللإرهابيةالمنظماتقامتوقد.كاخومنظمةشتيرن

فلسطينفيوالمدنالقرىومهاجمةبغزوالصهيونية

قراهمخارجإلىأهلهاوطردفيهاالفطعةالمجازروارتكاب

قربياسينديرمجزرةالمجازرهذهأهممنوكان.ومدنهم

وبعدوشاتيلا.صبراومجازرالسبعبئرومذبحةالقدس

حقأيتنكرالتيالمتطرفيناليهودجماعاتتكونتقيامها

وتؤمنبل،فلسطينأرضفيالوجودفيوالمسلمينأطعرب

الحرممذبحةفيحدثكما-مساجدهمفيقتلهمبأن

مساكنهمعلىوالاستيلاء-بفلسطينالإبراهيمي

التأكيد.منعاليةدرجةعلىدينيواجبومزارعهم

الذيالمؤقتالأيرلنديالجمهوريالجيشوامعتخدم

أيرلندالتحريرقتالهفيالعنفأم،079عامتأسه!

الوطنيةالمجموعةوقامت.الإنجليزيالحكممنالشمالية

المتحدةالولاياتفيالأهدافمنعددبتفجير!ظلن

هذهأيدتوقد.العشرينالقرنسبعينياتخلالالأمريكية

المتحدةالولاياتعنبورتوريكواستقلالحقألمجموعة

الأمريكية.

حرب،الفرنسيةالثورة،الفوضوية:أيضاانظر

.كلانالكوكلوكس؟الرهينة،العصابات

عندمامرهقونإنناعادةنقول.للتعباخراسمالإرطق

وأراحةدونفتراتنقضيأوبعنفنلعبأوبشدةنعمل

هذهمثلفي.بالإرهاقنشعرأننتوقعلذلك،نوم

هذاأنالخبرةمنونعرف.طبيعياالإرهاقيكون،الحالات

فيولكن،الراحةمنقسطأخذبعديختفىسوفالشعور

من.المرضأعراضمنعرضاالإرهاقيكونالأحيانبعض

قدرأقلبعدعادةبال!رهاقالمرضىيشعر،البدنيةالناحية

إلىالناسهؤلاءمثليحتاجمجهود.أقلبذلأوالعملمن

كانوالويحتاجونهكانوامماأكثر،الراحةمنكبيرقدر

عدةمعكثيرايحدثالإرهاقأنالأطباءوجدأصحاء.

.ال!مراضمنأنواع
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المرضأعراضمنواحداالإرهافيكونوقد

انظر:.الاكتئابأعراضمنأيضايكونوقد.العضوي

الحالتينكلتافيمالراحةتساعدولا.العقليةالأمرافى

الراحةتكونأنيمكنولا.بالراحةالشعورعلىالشخص

وأتحسنإذاإلا،النفسيالتعبزوالفيسببامنهاقدرأو

.الإرهاقيسببالذيالعقلىأوالعضويالمرضزأل

فيالسبباليقينوجهعلىالأطباءيعرفولا

بذلبعدبالتعبشخصيشعرلماذايعرفونولا.الإرهاق

بأنيقرون،حالأيعلى،ولكنهم.عقليأوبدنيمجهود

دراسةتمت.الإرهاقإلىتؤديوالبدنيةالنفسيةالعوامل

يقضونالذينالناسأنالباحثونوأظهر.بدقةالإرهاقتأثير

مهماتأداءفىأو،لهمرتيبةأعمالأداءفىطويلةساعات

وإذا.الإرهاقعندهمايتولدماسرعانأدائها،فيلايرغبون

شخصلدىالشخصيوالدايخعالمعنويةالروحكانت

.الاحت!القليليكونالإرهاقحدوثفإن،جيدة

الصحة.:أيضانظرا

الإسلامغير-دينأيعلىيطلقمصطلحالأروا!حية

دوراالطبيعةأرواحأوالبشرموتىأرواحفيهتؤدي-

وتعقدالقرابينتقدمقد،الأديانهذهفيمهما.

يعبدقدكذلك.الموتىأرواحلتكريمالخاصةالاحتفالات

فيبوجودهايعتقدونالتىالأرواحالأديانهذهأتباع

.الأخرىالطبيعةوعناصروالماءوالأشمجاروالتلالالحقول

أبدانفيتحلقدالأرواحهذهأنيظنالأديانبعضوفي

ذلك،ويحدثورغباتها.احتياجاتهاعنلتفصحالناس

شرقيبجنوبالشعبيةللتقاليدالدينيةالطقوسفىمثلا

آسيا.

لنظريةنتيجةأساساالأرواحةكلمةاستخدامنشأ

عالمبهانادىالتيالنظريةهذهنشرت.الدينأصولحول

عامفىتايلربيرنتإدواردالسيرالبريطانيالأجناس

منتطورتالأديانجميعأنتايلرالسيرزعم.ام871

فيوالأرواحالبشرفيالأرواحعنالأولىالناساراء

لهذهالأروأحيةمصطلحتايلروأصمتحدم.الطبيعةعناصر

بنظريةالأمرنهايةفىيعرفأعتقادهوأصبح،الأرواح

الأرواحية.

أديانلأصلتفسيراتايلرنظريةيتقبلونالعلماءيعدلم

بالأرواحية.تدعىزالتلاالأرواحعبادةأنإلا.العالم

نظريةمننابعةالأدياناصلفيتايلرنظريةأنوواضيح

نظريةالإسلاميرفضوكما.الإنسانأصلفيدأروين

الاراء.منعنهايتشعبماكليرفضفإنه،داروين

بمالسحريالفتشآسيا؟؟الحيوانعبادة:أيضاانظر

علم.الأساطير،،الدين

ديربيشايرفيذاتيةبحكومةتتمتعمدينةإرواش

تشكلكما،الشرقيحدهاإرواش!نهريمثلبإنجلترا.

إرواشمدينةتضم.الجنوبيحدهاوالديرونتالترينت

004.401سكانهاعدد.إل!صستونلبلدةالقديمالسوق

لصناعةمهمانمركزانإيتونولونجإلكستون.نسمة

تعد.المنطقةفيأهميةوللهندسةالأثاثولصناعةالنسيج

طرقوللمنطقة.إروالقمعالممنالداخليةالمياهقنوات

البلاد.منالأخرىالداخليةالمناطقمعجيدةاتصالات

تقعلهولنداتابعة،الغربيةالهندحزرمنجزيرةأرو؟

موقعهاولمعرفةفنزويلا.شمافي25!صمنحوبعدعلى

الغربية.الهندجزرانظر:الجغرافى

/00063نحوويقطنها2،كمأ49مساحةأروباتعكل

جزيرةوأروبا.مدينةأكبروهيأورنجستادوعاصمتها.نسمة

سلسلةولكن،الزراعيةالأراضيبهاتقل،وصخريةجبلية

ومناخهاالبيضاءالرمليةوشسوأطئهاالمرجانيةشعبهاصخور

أصولوتنحدر.السائحينمنلكثيرجذبعوامل،الدافئ

وهناك،الأمريكيينوالبيضوالسودالهنودمنأروباسكان

ويعمل.الأعراقمنهجينمنتنحدرالس!سانمنطوائف

السياحيةوالأنشطةالحكوميةالداوئرفىأخاسأمعظم

.المجاورةفنزويلامنالمستوردالخامالنفطتصفيةوصناعة

أروبا.استوطنمنأولالأمريكيونالهنودكانوقد

ما634عامفىالجزيرةعلىسيطرتهاهولنداوفرضت

الأنتيلالمسماةالمستعمرةجزرهامنجزءاوجعلتها

العشرينالقرنمنالسبعينياتمنتصفوفى.الهولندية

جزربقيةوعنهولنداعنباستقلالهاتطالبأروبابدأت

إلىوهولنداأروبابيناتفاقيةأدتوقد.الهولنديةالأنتيل

ولأروبا،أم869عامفيالجزربقيةعنأروباانفصال

الخارجيةشؤونهاعنمسؤولةهولنداولكن،ذاتيةحكومة

.الاستقلالعلىلحصولهامخططوهناكعنها،والدفاع

بحمالهاالسائحونيستمتع،الغربيةالهندجزرمنحريرةأروبا

.الحافالدا!ئوماحهاالبيصاءالرمليةوشواطئها
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عاصمةهيومونتفيديو.العالميةالبحريةأروجوأيتحارةمعظمتمرحيثلابلاتاديريومصبمعالأطلسيالمحيطم!تقىعنديقعمونتمديوميناء

مونتفيديو.بمنطهقةأروحوايس!طنخمساويعيش.التحاريومركزهمدنهوكبرىالقطر،

جوايروأ

الجنوبيالساحلعلىيقعصغيرقطرأرو!جواى

حيثمنالقطر،هذايصغرولا،الجنوبيةلأمريماالشرقي

وتحتل.سوريخامسوى،الجنوبيةأمريكادولمن،المساحة

أنحاءكلالأعشابتكسوهاالتيالمتموجةالأراضي

التي،الجميلةالرمليةالشواطئوتجذب.الداخليةأروجواي

منكثيرةأجزاءمنالسياحالأطلسىساحلبمحاذاةتمتد

.أروجوايإلىالعالم

المستوطنينمنأروجوايسكانمعظمينحدر

السالغالقرنينخلالالبلدهذاإلىنزحواالذينالأسبان

الإيطاليينوالمهاجرين،الميلاديينعشروالثامنعشر

القرنوأوائلعشرالتاسعالقرنخلالهناكحلواالذين

يعيش.الرسميةالدولةلغةهيوالأسبانية،العشرين

مناطقفيأروجوايأهلأخماسأربعةمنأكثر

وتضم.الجنوبىالساحلامتدادعلىخاصة،حضرية

خمسيحوالي،المدنوكبرىالعاصمةمونتفيديو،

الدولةقلبوتمثل،الدولةلسكانالكلىالمجموع

والثقافي.والسياسيالتجاري

والسياحة،كالحكومةالخدماتقطاعيستخدم

يأيستخدمهمماأكثر،الناسمنكبيراعددا،والمواصلات

المعتدلالمناخلكن.اروجواياقتصادمناخرقطاع

تر!ةوخطصة،ارراعةجعلتالوفيرةالطيعيةوالمراعى

الأبقارقطعانمراعىالاقتصاد.تحتلأساسهي،الحيوانات

اللحومإنتاجويعتبر،الداخليةالقطرأنحاءمعظموالماشية

المصنعة.أروجوايمنتجاتأهممنومعالجتهماوالصوف

متطورةكبيرةبمصانعالأخرىالحيوانيةالمنتجاتوتصنع

فريقوميكوس.تسمى

الانيعرفلماالأصليينالسكانالهنودكان

قتلاإماجميعا،هلكواالنهايةفي،لكنهم.باروجواي

الأوروبيوننقلهاالتيبالأمراضأوالأوروبيينبأيدي

علىللسيطرةوالبرتغاليةالأسمبانيةالقواتاقتتلت.إليهم

نأالبرازيلوحاولتعشر.الثامنالقرنخلالأروجواي

جمهوريةأروجوايأصبحتالقطر.هذاعلىتسيطر

تطورت،العشرينالقرنأوائلوفي.أم828عاممستقلة

وأكثرهاالجنوبيةأمريكادولأغنىمنواحدةإلى
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الخمسينياتخلالالاقتصاديالتدهورلكن.ديمقراطية

عدممنفترةجلبالعشرينالقرنمنوالستينيات

اليومأروجوايوتنعم.العسكريالسياسيالا!حتقرار

الديونوطأةتحتترزحلكنهامنتخبهمدنيةبحكومة

الثقيلة.الخارجية

الحكمنظام

ديمقراطيةحكوماتتولت.الوطنيةالحكومة

لكن.العشرينالقرنأعواممعظمأروجوايفيالحكم

العامالاستقرارعدممنفترةوخلال،ام739عامفى

الحكما،اسيدمقاالعسكريونالقادةتسلم،المدنيوالعنف

القومية،التشريعيةالهيئةوحلوا،الدولةدستوروعطلوا

الجيشحكم.العسياسيةالحزبيةالنشاطاتكلومنعوا

طالبحي!أم،859عامنهايةحتىاروجواي

الحكموتولتحرا،انتخابامنتخبةبحكومةالشعب

.حرةحكومةالفورعلى

ما679لمشةطبقالذيأروجوأي،يسفدلمشور

حكمبنظام،أمء89عامأخرىمرةبهالعملوأعيد

الدستور،ظلفىرئيسا،الناخبونينتخب.جمهوري

يمكنولا،مشواتخمسلمدةللدولةرأسعايكون

سنواتحمسمضيبعدإلاأخرىمرةالرئيسانتخاب

ليتولىللوزراءمجلساالرئيسيعين.الحكمتركهعلى

الهيئةتتكون.مختلفةحكوميةقطاعاترئاسة

الجمعيةباسمتعرفالتياروجوايفيالتشريعية

وتسعينوتسعةالشيوخمنعضواثلاثينمنالعمومية

المشرعينالناخبونوينتخب.النوابمجلسمنعضوا

.سنواتخمسلفترة

موجزةحقائق

يو.نتفيدمو:صمةلعاا

الأسباية.:الرسمةاللغة

أروحواي.حمهورية:الرسميالاسم

.2كما41477:المساحة

مستوىلوقمتر105،ناسيولالميرادورارتفاعأعلى:الارتفاع

البحر.سطحمستوىهوارتفاعوأدلىالبحر،سطح

81،الكثافة.نسمة3)402لم،..:أم699تقدير:السكان

:م5891يرتقد.ريفيود%41،حضر%68لتوزيعا،2حكااتسخص

نسمة.)2923لم...:بم1002تقدير،سحمة.001/3203

وقصب،والدرة،والقمح،والاغنامالأبقار،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

الحلدية،والبصائع،اللحوممنتحات:التصنيعوالأرز.السكر،

والححر.والرملالحصحاء:التعدين،والإسمست،والمسموجات

القومية.أروحوايترنيمة:الوطنىالنشيد

البيسو.:الأساسيةالوحدة:النقد

النقود.الظر،الصغرىالوحدةلمعر!ة
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-ى-ووء!ص؟قيس!جمالمئن!!شى!3*؟س.*--ء!-ير-.يم*ير*-!يح!-.صء

قطيعايسوقونالغاولتمو،باسمويعرفولى.أروجوايأهلمنالبقررحكاة

قطاعدحليشكلمونتفيديو.من،لقربالحظيرةصو!الألقارمر

.أروحواياقتصادأساساشائجالحيوانات

ء!!لألم

؟-!!صكالأ

ير-

*-

رر

ط،ص-!ضين

،أم83،عامالملادديالمبالةوشعارالعلماحتير.أروجوايشعارات

العلمعلىالحطوطاما.الاستقلالإلىكليهما!يالشمسوترمز

الميزادويرمز،الاستقلالبعدإداراتتسعإلىا!دولةاتقسيمفتمتل

والثور،الحصانأما،والعدلالمساواةإلىاسسالةاشعارعلىالدي

.القوةيمتلمونتفيديووتل،والو!رةالحرية!يحثلاد

وتجاورها.الجموبيةأمريكاشرقىجنوبفىصعيرةدولةأروجواي

الحموبى.الأطلسىوالمحيطوالراريلالأرجشير

!

لأكم؟!!!صص13؟!لحالجنويخةأمريكا.نم"!إس

!73بثرروإلأ!!+!!لمى

شالى،أع-*7-3-!بودثفياث!صل!البرازيلنن/2

ع-ى-7لأ،؟"كملمجمجض13،

!-.----كاء،؟-3بادك!ولك!!!،!صغء2/لإعز!!حص

-س-أا-1----ء73!واأ،يه!ور،ماى---2-ض!-/

1روز؟؟جضلمايركا"خ!ى/"كأ.

وء\لمجض؟-ء:!لم!?!.لمءيح!/

!!ابرثمك!؟لأرجتتمن!لم!أيلمجؤروألملرووحمالملم

-ع!7-!-ح!-%ز04--،لم

2ت-ص---7---خ7ظ%أ،3ر0/لم،ء-؟ء

لا+؟!ير!برلأءلمر-

ط!7!ش!لم،3!"-كاالفوكلالبجزر

،3*-بز+.لابخ،+ذلا!بح!"؟؟في!/%كا)بريطاليا(لمرلملا--+ع.ءدس-.
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ادول!ةالحدودفىمرجعاليستالحرلطةهده

دائرة91إلىأروجوايتقسم.المحليةالحكومة

دائرةكلفيالناخبونوينتخب.المحليالحكملأغراض

الدأئرة.شؤونلمتابعةتشريعيةوهيئةحاكما

حزبأروجوايفيالسياسيةال!حزابأكبر.السياسة

حزببامعميعرفالذي،القوميوالحزبكولورادو

اليبرالية(حريةأكثرتقليديافهمالكولورادويونأماالبلانكو.

وأما.الحضريةبالمشاكلالاهتمامنحوويتجهونكيرهممن

الأحزابوتشمل.الريفيةألاهتماماتفيمثلونالبلانكو

والحزب،النصرأنيالديمقراطيالحزبالأخرىالسياسية

هذهشرائحوتتجمع.الشيوعيوالحزب،ألاشتراكي

العريضة.الجبهةتحالفتسمىكبيرةجماعةتحتالأحزأب

فأكثرعاما18العمرمنيبلغونالذينالمواطنينلكلويمكن

(.)الانتخابالتصويتفىيشاركواأن

أعضاءخمسةمنتتكونالتيالعلياالمحكمة.المحاكم

قضاةالعامةالجمعيةوتنتخب،أروجوايفىمحكمةأعلى

القفمائيالنظامويشمل.سنواتعشرلفترةالعلياالمحكمة

الختلفة،الصغرىوالمحاكم،الاستئنافمحاكمللدولة

الصلح.وقضاة

أروجوأيجيشقواتعدديبلغ.ا!لسلحةالقوات

والخدمةفرد.009،31الجويةوالقواتالبحريةوالقوات

طوعية.العسكرية

السكان

ثلاثةمنأكثرأروجوأيتضم.والأصلالسكان

الساحلامتدادعلىالسكانأكثرويعيش،نسمةملايين

فسكانهاالداخليةالأجزاءأما.جوارهإلىأوالجنوبي

.قليلون
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يعرففيماالهنودمنمختلفةمجموعاتا!شوطنت

منالأوائلالمصتوطنينحلولقبلأروجوايباسمالآن

أواخرفىلكن.طويلبزمنعشرالسادسالقرنفيالأسبان

وأأبيدواقدالهنودمنالدولةسكانكانعشرالثامنالقرن

العشرينوالقرنعشرالتاصسعالقرنوخلالتماما.اختفوا

الأسبايخينمنالمهاجرينالعمالمنضخمةأعدادقدمت

اليومأروجوأيأهلمنوكثير.أروجوايإلىوالإيطاليين

مهاجرينومن،السابقينالمهاجرينهؤلاءمنينحدرون

وبلدان،وألمانياوفرنسا،،إنجلترامنقدمواآخرينأوروليين

أروجوايأهلمن%أو.5بينماوينتمي.الشرقيةأوروبا

(.والهنديالأوروبيالأصلينمنمزيج)وهمالمولدينإلى

أروجوايإلىأسلافهمجلبالذينالسودعدديقلبينما

3%.عنعشرالتاسعالقرنفيكرقيق

اللغةتقريبااروجوايأهلكليتكلم.اللغات

النبرةعليهاوتغلب،الرسعميةالدولةلغةوهي،الأسبانية

الأسعبانيةغيرثانيةلغةالسكانأغلبويتكلم.الإيطالية

وينتشر،إيطاليةأوفرنسيةأوإنجليزيةتكونماوعادة

حدودتتاخمالتيالمناطقفىالبرتغاليةباللغةالحديث

البرازيل.معالدولة

سببالعشرينالقرنمنتصفمنذالمعينت!ة.أكلاط

الأخرىالاقتصاديةالمشاكلوبعضالمعيشةتكاليفارتفاع

فيتقعالاستقلالساحة

فيمونتفيديو.ويرىقلب

تمثالالساحةهذهوسط

لطهلأرتيجاسجوزيه

أما.القوميأروجواي

تراهالذيسالفوقصر

أحدفهواليمينعلى

المديسة.معالم

أهلمنكثيرالكن.أروجوايلأهلالمتاعببعض

السكن.معمريحمعيشيبمستوىيتمتعمازالأروجواي

الحواضرفيأروجوايأهلمن%85نحويعي!حث

الحواضركبرىهيالعاصمةومونتفيديو.والمدنالكبرى

نحوأي،نسمةا25)0).00نحوويسكنها،الانإلى

البلادمركزوهى.الدولةسكانمجموعخمسي

،المشجرةبالطرقوتمتاز،والثقافى،والسياسي،التجاري

فيهاوتقام،والمباني،والمتنزهات،الجميلةوالشواطئ

والترفيهية.الثقافيةالمناسباتمختلف

آلاهـالسياح.ويرتادأروجوايساحلطولعلىتمتدالعصريةالمباني

سنة.كلالكثيرةالساحليةالقطرهذامنتحعات

ا!؟ث!؟!!!

*جكا!؟
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اروجوايمدنوبعضمونتفيديوأهلأكثرينتي

الطقاتأكبرهىالتيالوسطىالطبقةإلىالأخرى

فىالوسطىالطبقةمنالمدنسكانأكثريعمل.بالدولة

والصناعة.الحربالعملأومهنيةأوحكوميةوظائف

.واحدةلعائلةتتسعمريحةمنازلأوشققفيويسكنون

ووجهاءالحكومةوقادةالتنفيذيونالأعمالمديروأما

أسمحابناطحاتفىشققايسكنونفهمالآخرونالمدن

فيالحواضرسكانويشمل.فاخرةمنازلأوالفاخرة

المنازلوخدمالمهرةغيروالعمالالمصانععمالاروجواي

عددويعيش.المحدودةالدخولأصحابمناخرينوأناسا

.المدنبأطرافصغيرةأكواخفيالعمالطبقةمنقليل

الفقيرةالأحياءمناروجوايرصيدفإنذلكمنوبالرغم

وتتوافر.الأخرىاللاتينيةأمريكابدولمقارنةقليل

عداماللجميعالصحيالصرفوخدماتوالمياهالكهرباء

.المدنسكانمنالفقراء

الريفية.بالمناطقاروجوايسكانمن%51نحويعيش

فيويسكنونيؤجرونهاأو،صغيرةمزرعةأكثرهمويملك

أجرأءالباقونويعملالواحد،الطابقذاتالطوببيوت

كبيرةمزأرعفي)غاوشمو(أبقاررعاةأوكبيرةمزأرعفي

المهاجرينالعمالعائلاتوتسكنستانسياز.أتسمى

وأرضيةالقصبمنأسقفذاتبأكواخالمرأعىوعمال

بالمدنالمنازلالأغنياءالأراضىملاكيقتنيبينما،طينية

.بالقريوالضياع

أروجوايأهلمنالريفيينعندالمعيشةمستوىويعد

الريفأهلأكثرفإنولهذا،الحضريينعندمنهأدنى

أفضل.حياةعنللبحثالمدننحولمجوجهون

يلبسمامثلاروجوايأهلمنكثيريلبس.الملبس

كثيرومازال.الغربيةالأقطارمنكثيرفيالناسمنغيرهم

منتقديرأقلعلىجزءأيرتدون-شوالغاو-البقررعاةمن

مسطحةقبعةمنيتكونالذيالتقليديالبقررعاةلباس

بطانية،هيئةعلىالصوفمنورداءوأسعةأطرافذات

الرقبة.ذيالحذاءدأخلمحشوافضفاضاوبنطالأ

اللحم،منكثيرأأروجوايأهليأكل.والشرابالطعام

رعاةطبقهيلديهمالمفضلةوالوجبةالبقر.لحموخاصة

السجقمنخليطوهيكريولا،باريلاداوتسمىالبقر

الإيطاليونأدخلوقدالبقر.لحموشرألمنوالكلاوي

مثلالختلفةالباستاأطباقأروجوايفىاستوطنواالذين

فهوأروجوايفيالقوميالشرابأما.والمعكرونةالشعيرية

بمصاصةتقليدياويشربماتيهيربايسمىالشايمننوع

(.)القرعاليقطينمنمصنوعإناءمنفضية

فيالشعبيةالالعابأكثرهيالقدم.كرةالترويح

كرةلعبفياروجوايأطفالمنكثيريبدأ.أروجواي

الشعبيةالرياضةأنوأعوتشمل،المشييتعلمونحالماالقدم

كليحاولفريقينبينالعبةوالرجبيالسلةكرةالأخرى

فيهاالكرةأنإلاالقدمبكرةشبيهة،الهدفإصابةمنهما

رعاةألعابوتحذباليد(.استعمالفيهاويجوزبيضية

امتدادعلىالمشاهدينمنكثيرادوموستسمىالتيالبقر

لدبونتامنتجعاسسياحآلافويرتاد،الأطلسيالساحل

سنويا.الأخرىالساحليةوالمنتجعاتأستا

الرومانيةالكنيسةإلىأروجوايأهلثلثايختمي.الدين

شقاعسمنهمكثيرافإنذلكمنالرغموعلى.الكاثوليكية

منقليلأروجوايفيويوجد.الدينيةالشعائرأداءعن

واليهود.والبروتستانتالمسلمين

أرو!ايأهلكلمن%59نحويستطيع.التعليم

ويكتبوا.يقرأواأنفوقفماعاما51العمرمنالبالغين

الجامعة.مستوىحتىالمجانيالعامالتعليمالدولةوتوفر

أجراتتقاضىالتى،الخاصةالمدارساروجوايفيوتوجد

51إلى6سنمنالأطفالالقانونويلزم.التعليمعلى

هذااروجوايأطفالكلويوفى،بالمدارسيلتحقواأنسنة

فقط.الابتدائيةالمدارسالريفيةالمناطقفيوتوجد.الالتزام

أقربإلىيذهبواأنالأريافأطفالعلىفإنلذلك

وجامعة.الثانويةبالمدرسةليلتحقواالمدنأوالحواضر

وتضم،الوحيدةاروجوايجامعةهىبمونتفيديوالجمهورية

الأخرىالعلياالمدارسوتشمل.طالب000352نحو

النطاقعلىالمهنيةللمدارسونظاماالمعل!نلتدريبمعهدا

القومى.

أمريكالادابكبيرةمساهمةاروجوايقدمت.الفنون

مانويلخوانالرسامأصبعالعشرينالقرنفخلال.اللاتينية

التاريخية.للأحداثالدراميةبرسوماتهمشهورابلانيص!

العشرينالقرنخلالعالميةشهرةفيغاريبيدرووحقق

كاتبأثروقد.وضواحيهابمونتفيديوللحياةلرسوماته

أمريكاسكانتفكيرفىكثيرارودوإنريكخوسيهالمقالات

آريلاسمعليهيطلقالذيأعمالهأحسنويعبر،اللاتينية

أعمالوتدل.الماديةللحياةمعارضتهعنأم(09)0

العشرينالقرنأوائلفينشرتالتيكويروغاهوراسيو

.القصيرةالقصةفنفىبراعتهعلى

الموسيقىمنكثيراالحرالغاوشوأساطيرأحيتوقد

ومسرحها.وادابها،الشعبية

السطح

نهرويجري2.كما414772اروجوايمساحةتبلغ

وكذلكالأرجنتينمعالغربيةالقطرحدودفيأروجواي

اللسانلابلاتاديريوومصبالأطلسيالمحيطيشكل

تقسيمويمكن.الجنوبمنأروجوايحدودعلىالبحري
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الساحيةالسهولتتميز

غربيوحموبعربيلي

تربةبأحصصأروجواي

القمحويزرعالقو.في

فىأحرىو!حاصيل

الصعيرةالعائلاتمزارع

تحتلالتيالكبيرةوالمزارع

المنطقة.معظما

الساحلية.السهول-أهما:كبيرينإقليمينإلىاروجواي

أ!داخلية.االمنخفضةالأراضيا2-

قوسشك!علىأصسهولاهذهتمتد.الساحليةالسهول

والمحيطلابلاتاديوريوأروجواينهرامتدادعلىضيق

ومعظم.أروجوايمساحةخمصرنحووتغطي،الأطلسي

علىوخاصة،الإقليمهذافييتمركزونالقطهرسكان

الساح!!علىمونتفيديووتقع.الجنوبيالساح!!امتداد

المحيطءلابلاتادير!مصمبالتقاءنقطةمنبالقرب

ال!صيرةوالمزارعالصغيرةالعائليةالمزارعوتغطي.الأطلسي

تمثلالتي،الغربيةوالجنوبيةالغربيةالساحليةالسهولمعظم

أجلاد.افيتربةوأغنىأخصب

الأراضيتغطي.الداخليةالمنخفضةالأراضى

وتجعل.أروجوايمساحةمعظمالداخليةالمنخفضة

وكثيروالجبالأطبيعيابالعشبالمغطاةالشاسعةأصمحهولا

شتربيةمثاليام!صاناالمساحةهدهوالجداولالأنهارامن

المنطقة،أجزاءمعظمأممبيرةاالمزارعوتحتل.ا!يوانات

القطر.أنحاءفيوالمدنالصغيرةالحواضروتنتشر

بالأراضيالأنهارأكبرنيجرو،ريونهريتدفق

الأراضيوسطعابراالغرليالجخوبصوب،الداخلية

أكبرالنهربمجرىيوجدالذيالسدوي!صن.اشحفضة

بونيتي.دلرينكونبحيرةوهي،اروجوايفيبحيرة

منالداخليةالأراضيقاطعةالمرتفعاتمنصعلسلةوتتلوى

أهلويسمي.الجنوبيالساحلوحتىالبرازيلحدود

جرانديكوتشيلاباسمالمرتفعاتهذهأروجواي

شبيهةصخريةت!صناتلأنها(ال!صيرةأصس!صين)ا

ميرادورهيأروحوايفينقطةوأعلىأصس!ص!ت.لا

.م105إلىوترتفع،لاسيونال

المناخ

إلىمنطقةمنقليلاويختلف!رطبمعتدلأروجوايمنا

الذيالشيءالاممتواء،خطحنوديحلهالقوويقع.أخرى

الشمالي.الكرةبنصفالتيلتلكنقيضافيهالفصوليحع!!

يوليو،شهرفيم151بمونتفيديوالحرارةدرجةمتوسطويبلغ

.حرارةالشهورأشديناير،في"م23وبردا،الشهورأشد

ماوغالبا!ممأ20نحوالسنويالأمطارمنسوبويبلغ

اروجوايفإنذلكومع.العامطوالبانتظامالامطارتسقط

.الجفافمنموجاتأحياناتشهد

الاقتصاد

الزراعة.علىأمعاساالناميأروجواياقتصاديعتمد

النابخمن%88إلىوالصناعةالخدماتقطاعاتولصل

دخلمعظمالزراعيةالممتجاتوتشكل.الإجماليأ!طنيا

المصادرأهممنالأرضوتعتبرالتصدير.منأروجواي

أروجوايفيأصناعاتاأه!اومنالبلاد.فيالطهبيعية

.والصوفوالجلوداللحومتصنيع
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والصناعاتالتجاريةالأعمالأغلبالأثرياءيمتلك

كقطاعالعامةالمنشآتإدارةالقوميةالحكومةوتتولى

الصناعية.الشركاتوبعضالمواصلات

من%68نصالخدماتقطاعيشكل.الحدماتقطاع

العاملةالقوىمن%65وتستخدم،المحليالنابخإجمالي

منعددأكبرالحكوميةالوكالاتوتستوعب.بالدولة

مقدمةفيالمسياحةوتأتي.الخدماتقطاعفىالعاملين

وتنتعش،المستخدمينمنعددأكبرتستوعبالتيالخدمات

منكثيرويعمل.الأطلسيألمحيطعلىأروجوايساحلعلى

المنتجعاتفيوالمتاجروالمطاعمالفنادقفيأروجوايأهل

ومؤلسساتالمصارففيالسكانباقيويعمل.البحرية

أخرىميادينوفي،والشركاتوالمدارسالصحيةالرعاية

.والاتصالاتالمواصلاتمثل

النابخمن%02إلىالتصنيعنسبةتصل.التصنيع

من%91وتستخدم،أروجوايفيالإجمالىالوطنى

فىوتصمنيعهااللحومتعليبويعتبر.العاملةالقوةمجموع

البضائعالأخرىالصناعاتوتشمل،الصناعاتطليعة

الصناعيةالدولةمنشاتمعظموتوجد.والإطارأتالجلدية

وحولها.مونتفيديوداخل

النابخمن%21إلىالزراعةنسبةتصل.الزراعة

من%أ6وتستخدماروجواي،فيالإجماليالوطني

منواحدةتعد،الصوفيةالمنسوجاتإنتاجحاصةالنسيجصناعة

داحلالسميحمصالعمعظماوتقع،أروجوايفيالمتقدمةالصناعات

وحولها.مولتفيديو

الأولالمصدرالماشيةتربيةوتعتبر.الدولةفيالعاملةالقوى

أربعةوالأغنامالأبقارمراعىوتشغل.الزرأعةلدخل

الكبيرةالمزارعوتغطي.الكليةأروجوايمساحةأخماس

هكتار.2و...منأكثر

كالذرةالأساسيةالمحاصيلبزرأعةالمزارعونيتعهد

السكر.وقصبالسكر،وبنجرأجطاطس،وا،الشامية

نهرامتدادعلىالخصبةالأراضيفيالقمحويزرع

الحقولفيالأرزوينمولابلاتا.ديريوومصباروجواي

معداتالمزارعمعظمفيوتوجدالبلاد.شرقيفيالمروية

يستخدمونمازالواالمزارعينفقراءلكن،حديثةزرأعية

القديمة.الزراعيةالطرقويتبعونالثيرانتجرهاالتيالمحاريث

وتعد.قليلةمعدنيةمصادرأروجوايتملك.التعدين

.المنتجاتطليعةفيوالحجروالرملكالحصباءالبناءمواد

الذيالصغيرالصيدأسطو!يصطاد.السمكع!يد

ساحلمنالبحريةالأسماكأنواعبعضالحكومةتدعمه

للتصدير.النابخمعظمويعد،الأطلسيأروجواي

الفحممنرصيدلآروجوايليس.الطاقةمصادر

تستوردفإنهاولهذا،الطبيعيالغازأوالبترولأوالحجري

الطاقةع!تماماالدولةوتعتمدالوقود.منهائلةكميات

القدرةمحطاتوتزودالكهرباء،توليدفىالكهرومائية

القطرأنحاءكلنيجرووريوأروجواينهريعلى

بالكهرباء.

الحيةوالماشيةوالأبقاروالجلودالبقرلحميعتبر.التجارة

فيالصوفيةوالمنسوجاتوالصوفالخضمارومنتجات

فتشملالرئيسيةالوارداتأما.أروجوايصادرأتطليعة

المعدنيةوالبضائعوالالاتالكيميائيةوالمنتجاتالأجهزة

الأرجنتينمعأساسئاأروجوايوتتعامل.والبتروكيميائيات

مجالفيالغربيةأوروباودولالمتحدةوالولاياتوالبرازيل

.التجاريالتبادل

طرقشبكةأروجوايتربط.والاتصالاتالنقل

تملكهالذيالبلاد،فيالحديديةالسككنظاملكن،جيدة

أهلأكثرويعتمد.فعالوغيرقديمنظام،الدولةوتديره

.والمدنالحواضربينالتنقلفيالحافلاتعلىأروجوأي

الدولةتديرهللحافلاتمركزينظامأروجوايفيويوجد

بعضتسير.كماالدولةأنحاءلكافةخدماتهوتمتد

.للحافلاتخطوطاالخاصةالشركات

المحيطعلىالمطلالرئيسيأروجوأيميناءومونتفيديو

مونتفيديو،منبالقربالدوليالقوويممطار.الأطلسي

داخلسفريات،الدولةتملكهاالتيالجويةالخطوطوتنظم

الأجنبية.الأقطاربعضوإلىاروجوأي

راديو،جهازأروجوأيفيتقريباعائلةكلتمتلك

وأكبر.عامةاهتماماتذاتيومية!حيفة42وهناك
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ديا،والبيسإلهمامونتفيديوفياليوميةالصحف

الصحافة.حريةالبلاددستورويكفل

تاريخيةنبذة

يعرففيمااستوطنوامنأولالهنودكان.الأولىالأيام

والبذورالبريةالفاكهةيجمعونوكانوا،باروجواياليوم

أكبرتشارواقبائلوكانت.لطعامهمالحيواناتويصطادون

مأ651عاموفي.الحربفنفيالمتمرسةالهنديةالقبائل

أبيضرج!!أولسوليسديخوادالأسبانيالبحارأصبح

رجالهوبعضهونزلوعندما،اروجوايأرضقدمهتطأ

لأنونظراتشاروا.قبائلرجالقتلهمالشاطئإلى

تجذبلمفإنهاأخرىثروةولاذهببهايكنلمأروجوأي

عشر.السابعالقرنأواخرحتىالقليلإلاالأوروبيينمن

الجنودوفدام،068سنةفيالاستعمار.سنوات

ودكولونيانوفابلدةوأقاموأ،البرازيلمنالبرتغاليون

بوينسبمحاذاةلابلاتا،ديريومص!علىساكرامنتو

الأسبانالمستعمرونأس!.بالأرجنتينالأمسبانيةأيريس

التوسعلايقافمحاولةفىأم،726سنةمونتفيديو

اغرنامنأصسبعينياتاوبحلول.أروجوايفىالبرتغالى

معظمفياستوطنواقدالأسبانكانالميلاديعشرالثامن

كولونياعلىهجموا،ام777عاموفىأروجوايمما.أنحاء

جزءاأروجوايوأصبحتالقو،خارجالبرتغاليينوطردوا

لابلاتانيابةتسمىكانتالتي،الأسبانيةالمستعمرةمن

منوأجزاءوباراجوايالأرجنتينتضموكانت،الملكية

كلماتوقد.الأرجنتينانظر:.وتشيليوالبرازيلبوليفيا

فىالاممتعماريةالفترةخلالأروجوايفيتقريباالهنود

جلبهاالتىللأمراضنتيجةأوالأوروبيينضدالحروب

إلىهربوافقدالباقونأماالبلاد.إلىمعهمالأوروبيون

.القارةداخل

التاسعالقرنمنالأولىالسنواتخلال.الاستقلال

أرتيجاسجيرفامميوجوزيهالجنديأعد،الميلاديعشر

عاموفيأسبانيا.عنالاستقلالأجلمنليحاربجيشا

مونتفيديو.حولحصاراوقواتهأرتيجاسضربأم،181

،الأسبانفيهايصدواأنكادواالتياللحظةفيولكن

وجيشالأسبانيالجيشعلىالبرتغاليةالقواتهجمت

للحكمأرتيجاسيستسلمأنمنوبدلأ،اروجواي

إلىاروجوايأهلمنوآلافاقواتهقادالبرتغاليأوالأسبانى

أروجوايأنحاءمعظموتركواألمجاورةباراجوايضواحي

بولنسمنأتتلجيولقمونتفيديوالأسبانسلم.مهجورة

السيطرةلنهايةالاستسلامهذاوأدى،أم481عامأيريس

عادم5811عاموفيالأبد.إلىأروجوايعلىالأسبانية

فيلكن.لاروجوايمونتفيديوليعيدواوجنودهأرتيجالر

أهلثانيةمرةالبرتغاليةاغواتاهاجمت،أم681عام

ضم،الضروسالحربمنسنواتأرلغوبعدأروجواي

علىأرتيجاسوأجبرواالبرأزيلإلىأروجوايالبرتغاليون

للمنفى.الذهاب

منالوطنيينمنمجموعةثارتأم825عاموفي

الخالدينوالثلاثينالثلاثةيدعونكانواأروجوايأهل

الاممتقلال.أجلمنالنضالوجددواالبرأزيلضد

علىتسيطرأنجيوشهما!شطاعت،قليلةأشهروبمرور

فيالوطنيينالأرجنتينساندتوقدالقطر.أنحاءمعظم

لأنالحربفيبريطانياوتدخلت.البرازيلضدحربهما

البريطانية.التجارةعطلإيريسوبوينسمونتفيديوحصسار

اعترفتبريطانيا،تدخلوبسببم1828سنةوفى

ممستقلة.جمهوريةباروجوايوالأرجنتينالبرأزيل

وأصبحام083سنةلهادمشورأولاروجوايوطبقت

أول،الوطنيينالقادةأحدريفيرا،فروكتوسوخوزيه

للدولة.رئيس

رئيساريفيراأوريبمانويلخلف.الأهليةالحرب

التاليةالسنةفيحاولريفيراولكنام835عامفيللدولة

وكان.أوريبضدثورةبقيادةوذلكسلطهتهيستعيدأن

منالكولورادويينباسميعرفونالذينريفيراأتباعمعظم

اسمعليهميطلقوكان،أوريبأتباعأما.المدنأهل

الريفيين.الأراضيملاكمناساسافكانوا،البلانكويون

،الحزبلعدفيماكونتااللتان-ألمجموعتانوتقاتلت

علىللسيطرةعاما61لمدة-أروجوايفيالرئيسيين

هزم،أم852عاموبحلول،النهايةوفي.اروجواي

البلانكويين.الكولورادويون

الصراعاتاستمرت.السلطةأجلمنصراعات

تبادلاستمرالتاصئكلشر،كماالقرنخلالالسلطةحول

تتدخلكانتماوغالبا.الحزبينبينالحكومةعلىالسيطرة

لمساعدةوذلك،اروجوايشمؤونفيالأجنبيةالحكومات

عاموفي.والانتفاضاتالثورأتفيالآخرعلىأحدهما

السلطةعلىالاستيلاءالكلورأدويوناستطاعام865

فىالبلانكويينساندتباراجوايلكن.البرازيلبمساعدة

والبرازيلأروجوايوكونت.السلطةلامشردادمحاولة

باراجوأي.ضدحربفيودخلواحلفاوالأرجنتين

عامباراجوأيبهزيمةالثلاثيالحلفحربوانتهت

الحزبهمالكلورادويونأصبح،الحربوبانتهاء.أم087

فىحدثالذيالسريعللنمووذلك،المهيمنالسياسي

الأسبانيينالمهاجرينسيلتدفقعندمامونتفيديو

علىالحزبهذاوتتابقادة.أروجوايعلىوالإيطاليين

وكانعشر،التاسعالقرنأواخرحتىأروجوايرئاسة

قهريا.بعضهمحكم
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عامفى.العشرينالقرنأوائلفيالإصلاحات

رئيساأوردونيزيباتلخوزيهانتخب،ام309

الديمقراطيةبالمبادئجازماإيمانايؤمنوكان،لأروجواي

تحتالكولورادويينحزبواستطاع،الاجتماعيةوالعدالة

والحدالحرالتعليمأرستمختلفةقوانينيجيزأن،قيادته

قروضاوخصصت،العاملينحقوقوحمايةللأجورالأدنى

برامجوبعضللفقراء،مجانيةطبيةوعناية،للمزارعين

علىالحكومةوسيطرت.الأخرىالاجتماعيةالرعاية

الصناعية،الشركاتمنوكثيرالعامةالمنافعذاتالأعمال

واستطاع.الحديديةوالسككالقوميةالمصارفوأسست

منيجعلواأنبعدهمنجاءواالذينوالرؤساءباتل

الاجتماعيوالإصلاحللديمقراطيةنموذجاأروجواي

.الاقتصاديوالاستقرار

علاقاتهاأروجوايقطعت.القوميالمجلسحكومة

،أم249عامواليابانوإيطاليامبنلمانياالدبلوماسية

منسنواتثلاثبعدالمحوردولعلىالحربوأعلنت

اروجوايمنقواتأيتشاركلمذلكومع.التاريخذلك

ارتفعتالحربسنواتوخلال.الثانيةالعالميةالحربفي

فيوساعدت،والصوفاللحممنأروجوايصادرات

عاموفي.الجديدةألاجتماعيةالبرامجمنعددتمويل

الأمفيمؤسساعضواأروجوايأصبحت،أم459

.المتحدة

جديدادستوراأروجواياعتمدت،ام519عاموفي

مجلسامنهابدلآوأقامتالجمهوريةرئاسةبموجبهالغيت

المجلسسمحوقدأعضاء.تسعةمنيتكونللحكومةقوميا

بدأ.السلطةيتقاسماأنوالبلانكويينالكولورادويينلحزبى

منالخمسينياتبدايةخلالالتدهورفياروجواياقتصاد

نتيجةالخارجيةالدولةتحارةوانحدرت،العشرينالقرن

تكاليفارتفعتبينما،الزراعيةالصسادراتأسواقلفقدان

عدمالمجلساثبتوقد.فائقةبسرعةالاجتماعيةالبرامج

الدستورواستعاد،المصاعبهذهمواجهةفيجدارته

.ام679سنةالجمهوريالنظامالجديد

الاقتصاديةالأحوالتدهورأدى.العسكريةالحكومة

أواخرخلالأروجوايفيالاستقرارعدمازديادإلى

أكمسبمما،العشرينالقرنمنالسبعينياتوأوائلالستينيات

هذهإحدىوقامت.فاعليةللحكومةالمعاديةالمجموعات

واغتيالاختطافبعمليات،توباماروسواسمها،المجموعات

.أروجوايفيالأجانبوبعضللمسؤولين

مارياخوانأصبحأنبعدالإرهابيالعنفازداد

عدملتزايدونتيجة،ام729سنةرئيسابوردابيري

القادةا!شولىالاقتصاديةوالمشاكلالاجتماعىالاستقرار

الرئيسوأجبرواالسلطةمقاليدعلىالعسكريون

وعلقوا،القوميةالتشريعيةالهيئةحلعلىبوردابيري

أروجوايليحكمللدولةمجلساوكونوابالدستورالحكم

لكن،المجلسفيعضوابوردابيريوكانعسكريا.حكفا

القادةأزاحثم.للعسكريينكانتالكليةالهيمنة

،أم769سنةبالمجلسوظيفتهمنبوردابيريالعسكريون

الفريقالرئاسةوتولىرئيسا.منديزأباريكيووعينوا

لمنديز.خلفاألفاريزجريجوريو

يأتىجديدادستوراالناخبونرفضأم089سنةوفى

فيكبيرادورايينالعس!يعطيلأنه،مدنيةبحكومة

فىاروجوايأهلمنالالافوشارك.السلطة

منالثمانينياتأوائلفىللحكومةالمعاديةالاحتجاجات

وقادةالعسكريينبينالمفاوضاتوأدت،العشرينالقرن

،ام849سنةديمقراطيةانتخاباتإلىالسيالمسيةالأحزاب

خوليوالرئاسيالحكمسدةوتولى.المدنيةالحكومةوعودة

مارسفيكولورادو،حزبزعيم،سانجوينيتيماريا

.أم859

صعباوضعاحالياالأروجوايتواجه.اليوماروجواي

نفسهالوقتوفيالديمقراطيةالمؤسساتعلىالحفاظهو

دخلانخفضفقدالمتدهور.اقتصادهابناءتحاول

منالثمانينياتوأواسطأوائلفيحادبشكلالصادرات

الذيالنقديالرصيدانخفضلهذاونتيجة،العشرينالقرن

الدولةديونوارتفعت.الاجتماعيةللبرامجمدخراكان

البطالةساعدت،ذلكإلىوبالإضافةسريعا،الخارجية

كثيرلدىالمعيشةمستوىانخفاضعلىالأسعاروارتفاع

ألبرتولويسانتخب،أم989عاموفي.أروجوايأهلمن

برنامجوتضمنللبلاد.رئيساالقوميالحزبزعيملاسال

بالدولةالعاملينأجورفىطفيفةزيادةالاقتصاديلاسال

الدولة.تمتلكهاكانتالتىالمصانعبعضوخصخصة

ونظمتالسياساتهذهعلىالعماليةالنقاباتواعترضت

عامأجرياستفتاءوفيالبلاد.فيواسعةاضرابات

عاموفي.الخصخصةبرنامجالشعبرفضام،299

ثانية.مرةرئيساسانجوينيتىانتخب،أم499

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

رعاةالغاوشو،لابلاتاديريوجيرفامميوجوزيهأرتيجاس،

مونتفيديولتوسانهر،الأروجواي

إلريكخوسيهرودو،

فوعالموعاصر
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المسلحةالقوأتهـ-
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لاقتصادا-5

احسمكاصيدهـالحدماتقطاع-أ

قها!اأامصادر-واضصميعاب

اضحارة-ارالزراعةص

والاتصالاتالمق!!-حالتعدي!-د

تاريخيةنبذة-6

أسئلة

العاصريى؟أروحوايأه!ىمعظاأسلا!من-أ

؟أروحوايفياشراعيةالمحاصيلأهمما2

فىأوردوليزالرتيس!اقامالتيالاحتماعيةالإصلاحاتما-3

اعمتحري!؟ااغررامنالأولىاالسمواتحلالأروجواي

؟أروحواىتقاحةعلىأترواوكيصالعاوشوتعرهـعرماذا-4

احسرى؟اايأروحوأحرابما-5

ممها؟كليدعمهااقيالسيامميةالأف!ساروما6

الحالدولى؟والتلاتورالتلاتةمى7

؟أروحوايأهل!عظمايعيشأي!-8

أروحوايدىللسلطةي!تالعس!توليإلىأدتاقىالظرودصما-6

؟المديالحكماسقردومتىأم؟173سحة

؟أروحوايفيشعبيةاشياضاتأكترمما-01

القومي؟الحكومةمحلسما-أأ

مجموعةمنجزءال!روجواينهر.لهرالارودجواى،

فيينئالنهر.الجنوبيةبأمريكاالعظمىولابلاتاباراناأنهار

جنوباث!اغرباوينحدر،البرازيلبجنوبيكاتريناسانشاولاية

يمثللابلاتا.ريوديخليجفيليصباكم،،006نحو

من،والأرجنتينالبرازيلبينالفاصلةالحدودمنجزءاأضهرا

منوال!رجنتينال!روجوايبينأسفاصلةاالحدودوكلجهة،

لابلاتا،ريوديخليجمعيلتحمأنوقبل.أخرىجهة

أكم.اإلى6بعرضواسعةلحيرةليصبحالنهريتسع

البرازيل.،الأروجوايالظر:

البلدانكلفيتزرعنباتاتلعدةشائغاسمالأروروى

جذورتستخدم.اللرقطةأيضاعليهويطلقتقريبا،المدارية

صنعفييستخدمخفيف!نشاصنعفيالنباتاتهذه

.الحلوياتخلطاتمنوغيرهاأغطائر،اوحشوالبودينج

ال!كثروهو،الغربيةالهندجزرفياللأروروتنباتيزرع

الغالب.فىامشخداما

النشا.:أيضاانظر

منوهيالتشيلى،الصنوبرأيضاتسمىالأروكارية

أرتفاعحتىوتطولتنموأنيم!شالتيالصنوبرأشجار

وهي،العجلةكأسلاكمنتظمبش!شلفروعهاوتنمو.م05

كثيفة،بغصونالشجرةهذهوتغطى.الجذعمنتتفرع

عاما.51إلىتصللمدةمنهاأييعيشأنويمكنوحادة

والأرجنتين،تشيليفيأصلاالشجرةهذهوتوجد

بتحميصالسكانويقوم.المهمةالأخشابمنوحطبها

فىالأشجارهذهتنموماوغالبا.وأكلهالتشيلىالصنوبر

القرنأوائلفيإنجلترافيمعروفةوكانت،والحدائقالميادين

العشرين.

سسكسغربمقاطعةفيمحليةحكومةمركزأرو!

وتشمل.نسمة006/721سكانهاعددبإنجلترا،

،أروننهرفيهاويجريالتاريحيةأرندلومدينةليتلهامبتون

وفيه،المتنوعةالمزارعفيهوتنتشر،منهاسمهالمركزأخذوقد

الزراعةمحاصيلمعهدويقع.التجاريةالبسات!تمنحثير

منكلفيوتوجد.أجتلهامبتونمنبالقربالمحمية

صناعية،مناطقورستنجتونرلجيسوبوحورأيتلهامبتون

.الأخيرةالسنواتفيبسرعةالإأص!صرونيةأصناعةانمتوقد

الهندمحيةالصناعاتفتشملالأخرىالمحليةالصناعاتأما

والمناطق.البلالممتيكوصناعةالفولاذوصناعةالدقيقة

وبيتالنورمنديةوالقلعةأرندلكاتدرائيةتشملالسياحية

.نورفوكدوق

منالشرجمماالشمالنيوللايةبراديشأروئاتشل

سفوحإلىالهملايالجبالالشرقيةالحافةمنتمتدالهند،

الود!ياتمنواحدةوهيبوترا.براهمانهرتحدالتيالجبال

عامفيالكاملاستقلالهانالتوقد،الجديدةالهندية

الصينمعحدودهافيتشتركبراديشوأروناتشل.أم879

الحدودأكثرمنواحدةوهي،كم008علىتزيدلمسافة

الأجانب،للزوارمنفتحةغيرأنهاكماوانغلاقا،عزلةالهندية

والصين.وبورمالبوتانالمجاورالاستراتيجيلموقعها

الولايةفيالسكانيةالكثافة.الحكمونظامالسكان

منوللسكان،المربعمترالكيلوفيأشخاصعشرةمنأقل

متنوعةأصوذالهندمنالشرقيالشماليالجزءفيالقبائل

هذهفيرئيسيةقبليةمجموعة02وهناك.كبيرةبدرجة

برقصهابعيد،حدإلىمتميزةثقافةمنهالكلالولاية

أقصىوقبائل.المتعددةالشعبيةوتقاليدهاوموسيقاها

والتيبتيةالصينيةاللغتينمنمزيجاتتكلماالشرقيالشمال

ديانتهموفي.الخامتيةاللغةوبخاصةأضيبتيةاوالبورمية

يعتنقونالناسمنوكثير.وهندومعيةبوذيةمعتقداث

يعبدمنالسكانمنهناكولكن،البوذيةمنشمكلا
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كاص3:ل!كا33/-ؤكا،3!أثقدثروء؟كاحكالأأخمثثآك!ثبرء"

الححرلرخاياالفحماختمالفحمتوتقدروالنفطالجسر!بسةوالححرفى!ئ!قي!ور!رربخبر!ن!3!3!ع-ع3؟بمولأتكا-ادكا-وبرأ!

منيستخرجالفحموبعض.متريطنمليون09الي30؟!7،3؟ا!ء!"!ر"43اء!ص؟كاعءس/ع:وقيكا!3ع"

لحو!حتس!،ععءلميرعآعصلح-ءسكا3ىرركأ7ء!لاحمبتك!دشلم4كالأ/ع3كاعكا3صع

فيعاليةكهرومائيةقدرةل!نتا!احتمالاتوهناك،المناجمترج!اصء!برالهدلي،!!جبز!عصعع؟؟!ىء!د3!-يونرجماوكا

النقلبوسائلجدامحدودةأتصالاتوللولاية.الولايةص!فيء!!ا!-سص!!؟رص:تج؟!ءبمزرضيزكاؤ

طريقعنيتمبكلكتافالاتصالالهند.بقيةمعالتجاريةألم؟،لا94/!كأض؟يمصكا،/رز!/في

)ئعو!خححز!9كاكا!لم!ص!كصصم-سزوكاء2"

بالمدنالعاصمةالطرقوتربط.المجاورةاسامولاية?اسكابم،ىهـخس-!1!ص

لمسيحهداعنتوتعط!لقوابورمدوللابالىدإلوتجتي!أطريقكلطرآ،ا!خ!رلصعرى،؟أ؟؟،سبن؟-؟بزلم!!اترواءء.3!!بز

.وكسيرو!كأأشأ!ج!ص-1خلملمع!اسريا!ثا؟!!؟

منتمتدمتنوعةمناطقالولايةفىتوجد.السطح،الضقياحضمالا!ل!عصسيرةهسديةولايةبراديت!أروناتشل

بعضهاارتفاعويبلغالهملايا،منبالثلوجالمغطاةالجبالو!رماوا!بن!ظد!نىوفها

بوترا.براهماواديفىالدخانيةالسهولإلى،م000.6

الشمالمنوينحدرالولايةيخترقشهيرنهربوتراوبراهماتح!اوتجداالمتطورةالقبليةوالرقصاتوالقمر.الشمس

للولاية.الشرقىالطرففيالجبالخلالالجنوبإلىل!قجائلالمسرحيةالدينيةالرقصاتإلىالحربرقصاتمن

منحدراتمنسيولشكلفيتحريصغيرةأنهاروهناك.ايوذيئ

ولايةفىبوترابراهمانهرفيلتصب،الشرقيةالهملاياالبرلمانفيلخ!مثيلهااثنينمندوبينالولايةوتنتخب

آطم.فيالولايةليمثلواحدامندوباالرئيسيختاركما.الهندي

-للارتفاعطبقا-بردايشأروناتشلولايةمناخيتنوعمناولايةفيالتشريعيالمجلسويتكون،الشيوخمجلس

مغطاةالشمالفيالمرتفعةالجبالفسلسلةكبيرا.تنوعاعضوا.03

الحرارةدرجةمتوسطيصلالسهولأطرافوفى،بالثلوجظئمازرامجطنثاطايمارسالحمصكانثلثالاقتصاد.

فيم915إلىوترتفعيناير،فيمئويةدرجاتثمانيإلىالمحصولهووالأرز.التربةوتسميدالدوريةالزراعةعلى

م551بينماالحرارةدرجةمتوسعطويتراوح.الصيفأشهروالحبوبالذرةمنهامهمهأخرىمحاصيلوهناك.الرئيسى

الشهورأشدوهما،وأغسطسمايوفيم52وهينايرفىوالبازلاءكالفاصوليا،والخضرأواتوالبطاطسالزيتية

سم062منأكثرالأمطارهطولمتوسطويبلغ.حرارةوالحضخالكرزمنأنواعتزرعكماالسكر.وقصب

منها%08منأكثرويسقطإيتاناجار،العاصمةفيسنويا.والبرقوقوالأناناسوالكمثرى

وأكتوبر.مايوبين.براديم!أروناتشلولايةفيثقيلةصناعاتهناكليعست

براديشأروناتشلولايةفيمتنوعةغاباتوهناكوأغلبهما-والنساجون.هناكالرئيسيةالصناعةالنسيجويعد

الغاباتإلىالألبغاباتمنوتتفاوت،عاديةغيربصورةومن.الألوانزاهيةمنسوجاتينتجون-النساءمن

إلىالرودوندرونمنالنباتاتوتتفاوت.المداريةشبهوالسجادوالشموعالسلالال!خرىالحرفيةالصناعات

منمختلفانوعا055منأكثروينمو.والخيزرانالصبارالقزدودةوتربيةالخشبيةوالمصنوعاتالفاكهةوتعليب

البريةالحيواناتوتشمل.الولايةفيالسحلبيةالنباتاتصناعاتوهناكمتقدما.تجارياعملاتعدالتيالحرير،لإنتاج

وغزلانالألممود،الهملاياودب،والأفيالالرقطاء،النموروالقشرةالشايصناديقكصناعةالغاباتأشجارعلىتقوم

والببر،الثلجيوالنمروالكسلانالحمراءوالبانداالمسك)الأبلكاش(.المضغوطوالخشبالخشيبة

تيرابمقاطعةفيالبريةللحيواناتمياوحظيرةوتوجد

بحيرةالولايةفيتوجدكما.البورميةالهنديةالحدودعلىموجزةصقائق

تيزو.منبالقربالشهيرةكوندباراسورام

غيرالقديمبراديعقأروناتشلول!يةتاريخ.تاريخيةنبدة.سمة858لم293ام9!أعامإحصاء:السكان

ء.2كم347837:المساحة

عر!تهنديهكتاباتفىإليهااشيرالمنطقةولكن،مشوفإيآراحمار.:العاصمة

يرحقدديبانجواديفىقصربقاياوهناك.بالبيوراناس.ويخضورياعإيتالاجطر:الكبرىالمدن

إيتاناجاروفي،الميلاديعشرالثانىالقرنإلىتاريخها!اعةاخحفوالأرزالخيزرانلمجمات:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

ذلكوفيابديمما.عاثصالرابعالقرنفيبنيحصن.المسموجات:الصناعة.الحمام
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ولايةمعتجارةالولايةلقبائلكانأنهالوثائقتبينالوقت

مستمرمصدامفيالقبائلهذهكانتوقد،المجاورةآسام

.آسامحكام

وبها.قديمةبوذيةتقاليدبراديمقأروناتشلولولاية

فيالمعابدأكبرتاوأنجمعبدويعد.عديدةبوذيةمعابد

.الميلاديعشرالسالغالقرنإلىتاريخهويرجعالهند،

آسامالشرقيةالهندشركةضمتأم826عاموفي

الشماليالإقليمإلىتدريجيانىالبريماأالتأثيرومدت

الذيالإقليمأصبحأم219عاموفيالهند.منالشرقي

ضمنإداريةوحدةبراديشأروناتشلالانعليهيطلق

وقد.الشرقيةالشماليةالحدودمنطقةعليهوأطلق،اسام

القبائلأهلمنكثيرتحويلمنالبريطانيونالمنصرونتمكن

النصرانية.إلى

الحدودلوكالةالمنطقةعرفتأم549عاموفي

الانتخاباتحقوقالإقليمنالام679عاموفي.الشمالية

إقليمابراديشأروناتشلأصبحتوقد.مرةلأولالهندية

.أم879عامفىوولايةم،7291عامفياتحاديا

تاريخ.الهند،:أيضاانظر

وشاعرورياضي.ندخط؟(-م)476أرياووئا

ليهار.بولايةالانيعرففيمالاتنا،منبالقربولد.هندي

وحولمحورهاحولوتدوركرويةالأرضبأنقالوقد

الجذوريستخرجكيفعرف،الرياضياتوفي.الشمس

.6411.3تكونالتقريبيةالنسبةقيمةأنواستنتج،التكعيبية

الشمعم!كسوفحدوثكيفيةنظريةطورأنهكما

سميوقد.والخسوفالكسوفانظر:القمر.وخسوف

.أم759عامفيأطلقهنديصناعىقمرأولباسمه

النصف!تشكلإندونيسيافيمقاطعةببإر،لى

الجديدةغينياانظر:.الجديدةغينيالجزيرةالغربي

أقلهاومنسكانا،إندونيسيامناطقأقلوهي(.)الخريطة

جايابورا:إداراتتسعمنجاياإريانتتكون.تنمية

وميراوكيوجاياويجاياواروبين-ويابينومانوكواري

هيوجايابورانمفور.وبياكوسوروجوفاكفاكوبانياي

الشمالي.الساحلوتمبر،المقاطعةعاصمة

وتمتد.عاليةجبالمنجاياإريانأرباعثلاثةتتكون

أواسطعبرمتراكيلو046لمسافةجاياويجاياجبالسلسلة

ارتفاعهاالبالغجايابونكاكقمةعلىوتشتملجايا،إريان

قممفإنمداريالجزيرةمناخأنمنوبالرغممترا.ء،.03

العميقةالأوديةتوجدالجبالوبن.بالثلوجتتغطىالجبال

هضابمنالمقاطعةبقيةوتتكون.المطرةبالغاباتالمغطاة

.وأدغالومستنقعاتمعشبة

معدلويبلغ،عامةبصفةرطبحارجاياإريانومناخ

الجبليةالمناطقبعضولكنسنتيمترا،025السنويالمطر

الحرارةدرجةمعدلويبينسنتيمتر.5..منأكثرتستقبل

بشدةينخفضولكنه،المنخفضةالأجزاءفيم053حوالي

العالية.المرتفعاتفي

شعبوهم،ميلانيزيونجاياإريانسكانومعظم

جاءوقدسوداء.بشرةذووالبامميفيكيمنطقةمن

مناطقمنجاياإريانفيالمدنسكانمن%09حوالي

التيالتهجرلسياسةنسبةوذلكإندونيسيا،فىأخرى

المناطقمنالناسنقلأيإندونيسيا،حكومةتتبناها

ذأتالجزرإلىجاوا،مثل،العاليةأسمكانيةاال!صافةذات

هماوالمسيحيةوالإسلام.المنخفضةالسكانيةالكثافة

منال!صيرينولكنجايا،إريانفيالرئيسيتانالديانتان

عبادةمثلالتقليديةالدياناتيعتنقونالقرىسكان

الأرواخ.

إريانفىمنفصلةقبليةمجموعة003منأكثروهناك

وبعضوتقاليدها.الخاصةلغتهامجموعةوأسكلجايا،

شخصا.05عنأحيانايزيدونلا،قليلونشحدثهااللغات

قرىفىالداخليةالجبليةالمناطة!س!صانمعظمويعيحر

الخارجي،بالعالمتتأثرلاحياتهمطريقةفإنولذلك،منعزلة

الخنزير.وتربيةالبطاطسزراعةعلىغذائهمافيويعتمدون

فيأيضافيعيشونالمنخفضةالساحليةالمناطقسكانأما

الأسماكصيدعلىغذأئهمفيويعتمدون،صغيرةقرى

منيؤخذالنشامننوعوهووجمإلساغو،والحيوانات

الساغو.انظر:.أصخيلاأشمجار

جايا.إريانسكانلمعظمالرئيسيةالمهنةهيوالزراعة

الشاميةوالذرةالأرزالأهالييزرعالمنخفضةالسهولففي

وتشمل.غذائيةكمحاصيلالصوياوفولالسودانيوالفول

والبنالهندوجوزوالكاكاوالقرنفلالتجاريةالمحاصيل

المزارعينصغارمنالعديدويرلي.والمطاطالطيبوجوز

الدخلمصادرومنوغيرها.والخنازيروالأبقارالجواميحه!

والذهبوالنحاسالغاباتومنتجاتالألممماكالأخرى

نسيجالمحليةالحرفوتشمل.والنفطالطيعيوالغاز

الخشب.وأعمالوالحصائرالسلال

لاالجهاتومعظم،صعبةجاياإريانفىوالمواصلات

.القدمعلىأوالبحرأوبالجوإلاإليهاالوصوليمكن

مثلالحيواناتمنللعديدمأوىالمطيرةوالغابات

والثعالبالنملوآكلاتوالأودوسوماتالأشجاركناغر

والثعابين.والسلاحفوالتمامحيحالبريةوالخنازيرالطائرة

فىوتنمو.والفراشاتالطورأنوأعمنالعديدأيضاوهناك

مثلوالنباتاتالأشجارأنواعمنالعديدجاياإريان

الأركيد.مثلالنادرةوالنباتات،المداريةالأشجار
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فىالبراكينأنشطإريبوسجبل.!جيل،إرصس

حواليارتفاعهيبلغحيث،الجنوبيةالقطبيةالقارة

ماكموردوخليجفىروسجزيرةفيويقع.م3لا497

طائرةتحطمتوقدروس.بحرخلجانأحدوهوساوند،

إريبوس،جبلفوق01.سي.ديطرازمننيوزيلندية

القطيةالمنطقةفوقممياحيةبجولةتقومكانتعندما

راكبا752وقتل،9791عام)أنتاركتيكا(الجنوبية

.الطائرةهذهمتنعلىكانوا

أنتاريمع!كا.:أيضاانظر

لعلاجيستخدمحيويمضادالإريثروطيسين

مأمونحيويمضادوهو.البكتيريةالعدوىمنمجموعة

يستخدم.جانبيةتأثيراتأومضاعفاتيحدثوقلما

والحمىالسحاياالتهابلعلاجالإريثرومايسينالأطباء

الرئة.ذاتأمراضوبعضالحنجرةوالتهابالقرمزية

إلا،البنسلينباستخدامعادةالأمراضهذهجميعوتعالج

الذينللمرضىالإريثرومايسينيعطيالأطباءبعضأن

علىالإريثرومايسينويقضي.البنسلينضدحسامسيةلديهم

إنتاجعلىبهاتعملالتيالطريقةبوقفوذلكالبكتيريا،

يقوموبذلكالنموالبكتيريالاتستطجعوهكذا.البروتينات

سنةفيالإريثرومايسيناكتشافتمبتدميرها.الجسم

.ام529

الحيوية.المضاداتأيضا:انظر

مي.لحماا:نظرا0لإريثيماا

م(.877-81)0سكوتسجوهانسأريجينا،

بدأوقد،الواسعةبثقافتهعرفأيرلنديولاهوتىفيلسوف

أشهرومن.منظمةنصرانيةفلسفةلتحقيقالمحاولاتأولى

مبادئعلىتعتمدنظريةأقر.الطبيعةتقسيماتكتبه

يبدآنوالوجودالفكرإنيقولوكان،المحدثةالأفلاطونية

أريجيناواعتبروالفكر،الوجودفوقوهو،باللهوينتهيان

الكنيسةوشجبت،بدعةصاحبالمبادئهذهأثرعلى

أيرلندافيولدأنهويرجح،كتاباتهالكاثوليكيةالرومانية

با.شاأوروباوزار

المحدثة.الأفلاطونيةأيضا:انظر

ذإ؟العالممدنأقدمومن،الفلسطينيةالمدنإحدىأردحا

مناسمهاأخذت.سنة.0008قبلماإلىتاريخهايرجع

أريحو.القمرإلهلعبادةمخصصاكانفيهامعبدأقدماسم

الأردننهروعن،كم35بنحوالقدلرعنأريحاتبعد

مساحةوتبلغ.كما.بنحوالميتالبحروعنكم،8بنحو

2.كم351حواليومنطقتهاالمدينة

كثرة-امنها:أمورلعدةأريحاأهميةترجعأهميتها.

موقعها2-.كبيرانجاحافيهاالزراعةنجحتولذاينابيعها؟

إلىالعبوربوابةفهي؟الأردننهرضفتيبينالمتوسط

الذيشتاءالمعتدلمناخها3-.الاردنجهةمنفلسطين

القديمة،آثارها-4.العالمفيالمشاتيأجملمنجعلها

أنهاعلىتدلالتي،الغربيشمالهافىالسلطانتلكآثار

آلافعشرةمنذالزراعةسكانهازاولمسورةمدينةأقدم

خربةقصرأيضئاواسمه،عبدالملكبنهشاموقصربمسنة

آثارهومازالت،م747عامزلزالإثرتهدمالذيالمفجر،

منذخاصةأهميةالمدينةتكتمسب5-.الانحتىباقية

أصبحتحيث،العشرينالقرنمنالتسعينياتأوائل

فيالمسلاملعمليةالاهتماممركزغزةقطاعمعتشكل

ومنظمةإسرائيلبينالاتفاقتمحيث،الاوسطالشرق

جزءاجعلهاعلىم3991سبتمبرفىالفلسطنيةالتحرير

المعروفالاتفاقوهو،الفلسطنيالذاتيالحكممنطقةمن

رئي!م!دخلللاتفاقونتيجةاولأ.أريحا-غزةباتفاق

يوليوفىأريحا-غزةمنطقةإلىالفلسطنيةالتحريرمنظمة

سلطةمسؤوليرأسعلىسلطاتهيمارسوأخذ،أم399

الفلسطني.الذاتيالحكم

بنىولذلكشتاء.معتدلصيفا،حارمناخهاالمناح.

بنهشامأن.كماالشتويقصرهفيهاالرومانيهيرودس

باسمالمشهورقصرهفيهابنىالأمويالخليفةعبدالملك

.هشامقصر

كثرةبسببكبيرانجاحافيهاالزراعةنجحت.الزراعة

والحمضياتالخضراواتالمحاصيلوأهمفيها.الماءعيون

منذلكوغيروالموزوغيرهما(والليمون)البرتقال

.الحارةالمناطقمزروعات

هذاأقيم(.العلمي)مشروعالإنشائيالعربيالمشروع

زراعيةقريةوهوأريحا.منطقةفيالحرفيالزراعيالمشروع

الصحراءحولتأرتوازيةآبارمنفيهاالماءيتدفقنموذجية

أبناءلتعليمالقريةهذهأنشئتوقد.زراعيةمنطقةإلى

التىالمعاركنتيجةآباءهمفقدواالذينفلسطينشسهداء

،ام489عامحربوخاصةواليهودالعرببيندارت

فيشخصصونثم،العامةالعلوممبادئفيهايتعلمون

كالنجارةالمهنبعضيتعلمونكما،الحديثةالزراعة

الأحذيةوصناعةوالخياطةكأواب

000152أريحامدينةسكانعددبلغ.السكان

عامالفلسطينيةالوطنيةالسلطةوصولقبلماحتىنسمة

)00963يبلغمنطقتهاسكانعددوكانأم.399

منهاجرمنالعددهذاويشملأم.619عامنسمة

فيأقامواحيث،أم489عامالمحتلةفلسطينلممكان

عينومخيمجبرعقبةمخيمهما:كبيرينمخيمين
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أريحامدينة

001.9إلىكثيراتقلصالعددهذاولكن.السلطان

الشرقيةالضفةإلىالمهاجرينهؤلاءنزوحبسببنسمة

العددوارتفع.أم!67عاميونيوحربإثرالأردنمن

أريحاتعدولذلك.ام089عامنسمة003.11إلى

سكانية.كثافةالفلسطينيةالمدنأدنىمن

كانمتعددةلغزواتأريحاتعرضت.تاريخيةنبذة

أشاعالذي،.مأق052عاماليهوديالغزوأفظعها

فيها.والتقتيلالخراب

أريحاانتشستاليهودعلىواليونانالرومانقضىولما

.الشتويقصرههيرودسفيهاوبنى.أخرىمرة

انتعشت،وفلسطينالشاملبلادالفئالإسلاميوبعد

علىويدل،لهممشتىأميةبنيخلظءواتخذهاأريحا

عبدالملك.بنهشامقصرذلك

عامحواليفلسطينإلىباشاإبراهيمزحف!ولما

زاولتالتيالأسرمنكثيراأريحاإلىأحضرأم،832

فيها.الزراعةأعمال

أخذوا،أم189سبتمبرفيأريحاالإنجليزدخلولما

لها،المحاذيالميتالبحرفيالمعدنيةبالثرواتيهتمون

.البوتاسلاستعلالالميتالبحرأملاحشركةفأنشأوا

شعبيةمؤتمراتعقدت،أم489عامحربوبعد

فيبقيتالتيالفلسطينيةالأراضيمستقبلفيللنظر

الأراضيتلكانضمامالنتيجةوكانت،العربأيدي

إلىأريحا(ضمنها)ومنالغربيهالضفةلممميتالتي

عامحتىكذلكوبقيت.الهاشعميةالأردنيةالمملكة

جميعهاالغربيةالضفةإسرائيلاحتلتحيث،ام679

معيناءذلكبعدوتحررت.والجولانوسيناءغزةوقطاع

الحكممنحتفقدوالقطاعالضفةأمالمصر،وعادت

الإسرائيلية-الفلسطينيةالسلاماتفاقيةإطارفيالذاتي

.الأردن:نظرا.م3991عام

أريحافيهثامقصربقايا

لزيوسابناكان.الإغريقيةالأساطيرفيالحربإلهآردر

،مارسالرومافيالإلهاريزويشبه.الآلهةوملكةملكوهيرا

عنالإغريقعندتقل،والدينيةالخ!قيةآريزأهميةل!ش

الأكثرالجوانبيمثلآريزوكان.الرومانعندمارسأهمية

كانواالذينالإغريقيكنولم.الحربفيوعنفافظاظة

كثيرأ.أريزيحترمون،الصفاتهذهعلىقليلةقيمةيعلقون

يجد،وشرسقويمقاتلبأنهآريزالأساطيرتصف

الذكاءمنكافقدرعلىيكنلمولكنه.الصراعفيمتعة

تنمسبملحميةقصيدةوهي-الإلياذةوفيالنصر.لتحقيق

البشريالبطليصيب-هومراليونانيالشاعرإلى

أثينا.الإلهةبمساعدة،الحربفىبجرحآريزدايوميدس

رجلشكلعلىدائماآريزالقدماءالفنانونأظهر

مشعلاأورمحاويحملخوذةيلبس،البنيانقوي،وسيم

محترقا.

.مارس:أيضاانظر

يجذب،المتحدةالولاياتغربيبجنوبولايةأردروئا

،الناسمنالكثيرإليهاالجافالدافئالصحراويمناخها

نموا.المناطقأسرعمنواحدةالولايةهذهأصبحتحتى

أريزوناعاصمة،فينيكسفيالسكاننصفمنأكثريعيش

مدنها.كبرى

أريزونا،أرضربعللهنودالخصصةالأراضيتغطي

منأكثرمنذتأسعستمحتمعاتفيالهنودبعضويعيش

الأصلذويالأمريكيينمنالكثيرودعيعت!.لعشة008

العاداتفيتأثيرهمويظهرأريزونا،فيأيضاالم!صسي!ي

الاماكن.وأسماءوالأطعمة

أريزونا،شماليكولورادو،هضبةتغص!!.السع

منسلسلةعلىتشتملوهى.الولايةخمسيحوالي

العميقة.والوديانالجبالأحياناتعترضهاالتيالهضاب
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الجراندكانيونأوالكبيرالواديهوالوديانهذهوأعمق

كولورادو.لنهرالمنظرالرايمع

التىالجبليةالأرضمنضيقةشريحةالانتقاليةوالمنطقة

الحوضويشملكولورادو.هضبةمنالجنوبإلىتقع

الولايةمنالجنوبيالجزءمعظمالجبليةالسلسلةومنطقة

خلالالجبالسلاسلوتجري.الغربفيالضيقةوالشريحة

الشرقي.الجنوبإلىالغربيالشمالمنالمنطقةهذه

الصحراويةالمناطقفىالصبارأنواعمنالعديدوتزدهر

أريزونا.لجنوبيالعريضة

عددفىالعسريعةالزيادةعننتجالاقتصاد.

كبير.اقتصادينموأريزونافىوالسياحالأشخاص

التجزئةتجارةذلكفيبما،الخدميةالصناعاتوأصبحت

فيمعظمهاويتركز.للربحإدراراالأكثرهي،والعقارات

الجملةتجارةوتستقطب.وتسكونفينيكسمناطق

نماوقد.أخرىصناعةأيةمنأكثرالأريزونيينوالتجزئة

صناعةتطويربسببأريزونافىسريعاالتصنيع

المعدنيالمنتجالنحاسويعد.الولايةفيالإلكترونيات

أريزونا.فيالرئيسي

فيمهفادوراالمتحدةالولاياتحكومةتؤدي

تلكفيالأرضنصفمنأكثروتمتلكأريزونا.اقتصاد

الولاية.

الافعدةمنذأريزونافيالهنودعاش.تاريخيةنبذة

بدأتعشر،السادسالقرنثلاثيناتوخلال.سنة

-نجاحإحرازدون-المكسيكفيالمقيمينللأسبانحملات

وأرسلتأريزونا.منطقةفيالأسطوريالكنزعلىللعثور

المنطقةداخلإلىالقساوسةالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

عشر.السابعالقرنأواخرفىالإرسالياتلتأسيس

فشلوا.ولكنهممراتعدةالأسبانإخراجالهنودحاول

،ام821فيأسبانيامناستقلالهاعلىالمكسيكحصلت

وسيطرت.الجديدةالدولةمنجزءاأريزونامنطقةوأصبحت

أعقابفي،ام848عامفيالمنطقةعلىالمتحدةالولايات

فىالقليلونأريزونامستوطنوعاشوقد.المكسيكمعالحرب

لهم.المعادينوالاباشيالنافاجوقبائلمقاتليمنخوف

استسلمعندماام،886عامحواليفىالقتالمعظموانتهى

جيرونيمو.الاباشىالزعيم

الكبيرةوالمزارعالحيواناتتربيةومزارعالمناجمجلبت

وثمانينياتسبعينياتخلالالمنطقةإلىالناسمنالكثير

ولاياتإحدىأريزوناوأصبحتعشر.التالمحالقرن

.أم219عامفيالأمريكيةالمتحدةالولايات

ام(،459-1)939الثانيةالعالميةالحربأثناءوفي

فيجويةقواعدعدةالمتحدةالولاياتحكومةأنشأت

فيوالسكانوالتصنيعالزراعةنموأدىوقد.أريزونا

4691فيبناؤهتمأريزونا،شمالكولورادونهرعلىكانيونجلينسد

الصحراوية.المنطقةلهذه

الكهرومائيةالطاقةالضحمةوتنئمولداتهالنو،تد!قتنطمفيويسهم،م
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موجزةحقائق

سمة.8596773:السكانعدد

.2ك!ا62.512":المساحة

.م55يريسالىومتوسطها.م725يوليودىالحرارةمتوسط:اللناخ

م12)منخعض(أدلى.م1853،هممريقمة)لمة(أع!:الارتفاع

ئوما.مقاطعة!يكولورادونوطولعلى

حلينديل.،تمم!!ميسا،،تسكولى،فينيكس:الكبرىاللدن

اعص!إ،الدرةالقط!،،الماشيةلحوم-الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

الآلا!،،الكهربائيةاتوالأدرأ،لات1-التصنيع.الحس،ا!ن

المعديىالمهتجات،أمخذائيةاالمنتحات،الأواجةالمعادد،المق!أدوات

المصسعة.

الححر.والحصباء،،الرم!!،الححريالفحم،المحاس:التعدين

معمى.لهاولائعلر،أريزوناكلعلها،هنديةكلمة:الاسمأصل

.كاليونحراندولاية:اللقب

المواردفىضيقإلىالعشرينالقرنوخمسينياتأربعينيات

وسطمشروعإنشاءبدأ،أم749عاموفيلأريزونا.المائية

منالمدنىالعمرانمناطقإلىالمياهيسحبالذيأريزونا،

فيني!سه!.بمنطقةالنهرالقنواتوتربطكولورادو.نهر

.بالمياهتسكونمدينةالمشروعيمدأنويتوقع

الهنودحروبالأمرييهون؟الهنودأيضا:انظر

الحمر.

فيعالقيونانى،فلكيالساموسي،أريستارعوس

تدورالأرضإنقالمنأولالميلاد.كانقبلالثالثالقرن

تصلناولم.الزعمهذابرركيفولائعلم،الشمسحول

،أرخميدساقتبسهافكرتهولكن،الموضوعهذافىكتاباته

بقيتالتىالرسالةوفي.اليونانىالرياضياتعالم

لموالقمر،الشمسومسافاتأحجامفي،لأريستاركوس

.الأرضلحركةنظرشهعنشيئايقل

دولةرجلكان.م(.ق؟684-53؟0)يسأريستلى

منافسئاخصماكان.بالعادلسيأثينيا،عسكرياوقائدا

بحرية.قوةأثينايجعلانأرادالذيلثميستوكليصر،

هناكتكونأنالأفضلمنأنهيعتقدأريستديسكان

الذيهو،البحريةالقواتلا،الجيشلأن،ضاربةبريةقوة

وقد..مق094عامفيماراثونمعركةفىالفرسهزم

فحعسب..مق482حواليبينهماالمسألةالشعبحسم

ينفى.أنينبغىمنهمامن:علىالأثينيونصوتالتقليد،

إناءعلىالاسمينأحدبكتابةبصوتهأدلىمنكلوقام

كانماوبسبب(.نفيهيرادمناسمعليه)يكتبخزفي

أريستديسخسر،الناسلدىالنفوذمنلثميستوكليس

ونفى.،لتصويتا

فيإذلأثينا.وفياأريستديسظلفقد،ذلكومع

ملكأحشورشجيوشأنمنالمدينةحذر،.مق048

معركةفيثميستوكليسإلىوانضم.تقترب،الفرس

الفرسبدفعههناكاليونانيالنصرفيوأسهمسلاميز،

قامقواتلهاسلاميز،منقريبةجزيرةوهيبسيتاليا،خارج

استدعاؤهتمذلكوعندسلاميز.انظر:بتجنيدها.نفسههو

..مق947فيياعس!قائداوعينالمنفىمن

أثيناقادةأكثرأريستديسصار،الوقتذلكومنذ

لتحرير،ويليانرابطةشكلت.مق477عاموفىنفوذا.

الحكممنالصغرىآسيافيالإغريقيةالمستعمراتوحماية

وعددالنقودكميةيقررأنأريستديسمنوطلب،الفارسي

نأفقرر،للرابطةتعطيهاأنمدينةل!صلينبغيالتيالسفن

الدفع.علىقدرتهابحسبتسهمأنينبغيواحدةكل

.بفقرهمعتزاوكان،راتببدونأريستديسخدموقد

أسرته.وإعالةجنازتهثمنالدولةدفعت،توفيوعندما

كان.(-م591)3ندترابر-نجا،ريستيدأ

رئيسأولأصبح.أم699فبرايرحتىهاييتيوزراءرئيس

تعرضولكنهام،099ديسمبرفىديمقراطيامنتخب

غادرثمومنام،199سبتمبرفييعس!لانقلاب

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيمنفاهفىليعيم!هاييتى

بالرئاسة.وطالبهاييتيإلىعادأم499أكتوبروفى

ضغوطسدراسراوولأولالفريقالانقلابقائدقاوم

ولكنهأريستيد،لصالحالحكمعنللتخلىالمتحدةالأم

هاييتي.بغزوالمتحدةالأمتهديدتحتأخيرارضخ

عاموفي.هاييتيفيسالوتبورتفىأريستيدولد

الكاثوليكيةالكنيسةفىقسيممئاتعميدهتمأم089

الثمانينياتفيالعامةالحياةفيدورهبرزوقد.الرومانية

ونادىهاييتى،فىالدكتاتوريالحكمنظامعارضعندما

فصلتهأم889عاموفى.والمضطهدينالفقراءبإنصاف

الحياةفىالعنفبروزإلىأدتتعاليمهأنبدعوىالكنيسة

هاييتي.فيالسياسية

فىام،699فبراير7فيبريفالرينيهالرئيسخلفه

نالتأنمنذهاستيفىللسلطةلحملميانتقالأول

سنة.291قبلاستقلالها

(.تاريخية)نبذةهاييتيأيضا:انظر

أشهر.(م.38؟ق5-؟44ء)لدسأريسطوفا

والنكتةالخيالبينمسرحياتهتجمع.يونانيمسرحىكاتب

والعاداتللسياسةجادنقدمع،الرشيقةالغنائيةوالقصائد

،والإيقاعللأغنيةأستاذاكان.والأدبوالموسيقىوالتربية

خصب.خياللهوكان



775نجو،نيكسوأر

فى،الأثينيةللحياةصورةأفضلالمسرحيةأعمالهتقدم

أقدمبعضتقدمأنهاكما.للاهتمامإثارةعصورهاأكثر

بدأ.والاجتماعيالسياسيللنقدالأمثلةوأفضل

يكملأنقبلمسرحيةأعمالإنتاجأريسطوفانيس

11منها،مسرحية04منأكثركتبوقد.العشرين

.م(،ق24)5أكارينانز:وهيرواجاوجدتمسرحية

الزنبور(،م.ق24)3السحب،(م.ق424)لفرسانا

،(م.ق414)لطيورا،(م.ق124)لسلاما،(م.ق224)

،(م.ق114)زوساثيسمفوريا،(م.ق114)تاليسسترا

وبلوتوس(م.ق393)زوساإكليسيا،(504)دعلفمفاا

.(م.ق883)

مسرحياتكثروأ

هيشمعبيةأريسطوفانيس

فيهاانتقدالتيالفمفادع،

التي،السحبو،يوربيدس

بمسقرأطمنفيهاسخر

خياليةقصةوهيوالطيور،

السماء،فيمدينةعن

آريسطوفانس!فيهاتجبزابتيوليسستراتا

علىازواجهناليوناننساء

بينهم.فيماالقتالإيقاف

يورييدس.(،القديمة)الكوميدياا!لسرحية:أيضاانظر

مكتشفاكانأ؟م(....-؟059)الأصإرفي

إريكاسمهكانجرينلاند،استعمرإسكندينافيا

شعرهإلىنسبةالأحمرياريكسميولكنه،ثروفلادسون

إيريك.أوإريكإمااسمهويكتبالأحمر.

فىكانوعندما،النرويججنوبيجارينفيإريكولد

بسببالقانونعنخارجاوالدهاعتبر،عمرهمنالعاشرة

أيسلندا.إلىوالدهمعالابنفانتقلقتل،جرائمارتكابه

أثرهاعلىنفيقتلجرائمفيإريكتورط،والدهوفاةوبعد

فىالمياهاستكشفنفيهوأثناء.سنواتلثلاثأيسلندامن

النرويجيكانالذيالأرضموقععنبحثاأيسلنداغربي

.الميلاديالعاشرالقرنفىإليهأشارقديلفوسونغنبجرن

بجرينلاند،اليوميعرفلماالشرقيالساحلإلىإريكوصل

حيث،الغربيللساحلالجنوبيالرأسنحورحلتهوتابع

أطلقوقدأيسلندا.إلىعادثم،هناكنفيهفترةبقيةأمضى

الناسليجذبجرينلانداسمالجديدةالأرضعلىإريك

منسفينة25ومعهإريكأبحر،م859عاموفيإليها.

منهامركباعشرأربعةأنإلاجرينلاند،إلىالمستعمرين

قطنهمامستعمرتانأنشئتوقد.كاملةالرحلةأنهتفقط

الساحلعلىالشرقيةالمستعمرةوهماشمخصئا،045نحو

إلىكم048بعدعلىالغربيةوالمستعمرة،الغربيالجنوبي

براتهليدفيالشرقيةالمستعمرةفيإريكواستقر،الشمال

المستعمرتين،زعيموكان،بجوليانيهباليوميعرفماقرب

والخنازيرالماشيةورعواالأراضيالمستعمرونوزبىع

والقططالرنةوحيواناتالدببةبصيدوقاموا،والاغنام

.أخرىوحيوانات

جرينلاند،منالغربإلىحملةلقيادةإريكخطط

بعدبالرحلةالقيامرف!ولكنه.جديدةأراضعنللبحث

حيث،السفينةإلىطريقهفيوهوحضانهعنسقطأن

.شؤمنذيرهذايكونأنخشي

وهو،الثلاثةأولادهأحدقاد،ام...سنةحواليوفى

أمريكاإلىرحلةأولتكونأنمايرجح،إريكسونليف

الأحمرإريكعنالمتوفرةالمعلوماتومعظم.الشمالية

الثانيالقرنأواخركتبتاأيسلندشينقصتينمنمستمدة

إريكساعةوهما،الميلاديينعشرالثالثالقرنأوعشر

ستينياتفيالاثار،علماءكشفوقدجرينلاند.وساعة

والحجارةالتربةمنمبانعنالنقاب،العشرينالقرن

براتهليد.فيإريكبيتضمنهاومنالقديمةللمستعمرات

جرينلاند.:أيضاانظر

مهندس.(م9881-081)3جون،ريكسونإ

علىالتحسيناتمنالعديدأدخلالمولدسويديأمريكى

اكتشافويعتبر،والقاطراتوالسفنالمحركاتتسخين

المحركةالدواليبمحلحلالذيالرفاصالمروحيالمحصك

فيإريكسونولد.إريكسونإنجازاتأهممن-السفنفي

الميكانيكيةقدرتهوظهرتالسويد،فىفارملاندمقاطعة

وحتىعشرةالثالثةفىوهووعمل.مبكرةلممنفىالفائقة

قناةفيالهندسةفيمتدرباصبياعمرهمنعشرةالسابعة

لمدةالسويديالجيشفيمساحاعملثمالسويد،فيجوتا

.سنواتست

محاولةفيلندنإلىأم682عامإريكسونسافر

البخار،منبدلاالساخنبالهواءيعملمحركلتطوير

طور.أخرىمشاريعفىنجحولكنه،المجالهذافيوفشل

وصممالبخار،لمحركاتومكثفاتمراجلإريكسون

ملفاتلقطعالةواخترعبالبخار،ذاتياتعملبدائيةقاطرات

المروحىالمحركعلىتجاربهام833عاموبدأآليا.المعادن

يقودهاتجاريةسفينةأولبنىام837عاموفي،الرفاص

.رفاصمروحيمحرك

،المتحدةالولاياتإلىام983عامإريكسونسافر

عدداهناكوصمم.ام848عامأمريكيامواطناوأصبح

سفينةأولوهيام،484عامبرنكتونمنهاالمراكبمن

منسمعةوحقق.رفاصمروحيمحركيقودهاحربية



أريكويبا578

أقدممنوهي،أم862عاممونيترولناءتصميمجراء

برجفيدوارمدفيلهاأضيفالتيالمدرعةالحربيةالسفن

.الهجوم

.ومريمماكمونيتربمالمروحيالمحرك:أيضاان!

سكانهاعددبيرو،مدنكبرياتمنواحدةأرلكولمجا

فوقم047.2ارتفاععلىوتقع،نسمة0.07195

المدينةهذهتعدبيرو.:انفإبيرز.جنوبيفيالبحر،سطح

حولأعنديةاأطقرىأ!ديمةاالاثاروتقفسياحيا.مركزا

زقد.ا!الجبامتسلقيمنهاأغريبةاالجبالوتتحدىأريكويبا،

.أم045عامأري!صيبافيالاستيطانالأسبانبدأ

أثينافياحتراماالمجالسوأكثرأقدممنالاريوياعكوس

كانواممن،البارزينالمواطنينمنيتألفوكان.القديمة

مناصبأرشعيعدكالىالذي،الارخصنمنصبيشغلون

.الحياةمدىفيهأعضاءينتحبونوكانوابألينا،المدينة-الدولة

إداريةسلطاتللاريولاغوسلألينا،كانتالتارلإلمبكروفي

مجموعةتسلمت..مق006حوافيوفي.ود!شورية

واجباتمرأمحديداالاربعمائة،مجلسرهي،جديدة

اجباترأغلبنقلت،..مس054حواكطوفي.ال!ريوباغوس

وأحش.ضخمةشعبيةمحاك!اإلىالاريوباغوسوامتيازات

بسلطةواحتفظأغتلاقضايافيأضظراصىامشمرالاريوباغوس

وأ،الإسرافحكمابحقهميصدرالذينالمواطنينتغريم

منالأرخوناتمجلساسموأتى.الفسوقأو،الوقاحة

احتماعاته.تعقدكانتحيث،آريستلأو،الآريوباغوس

.سولون:أيضانظرا

معكانمنإغريقيقسم(.2336؟)56آريوس

مذهبام318عامحواليفىأنشأبمصر،،الإسكندرية

المسيحأنفيهأكد،بالآريوسميةيعرفنصرانيالاهوتيا

بنبوةويقرأ!حدانيةبايؤمنوكان.إلهاوليسمخلوق

الآريوسية.انظر:.بألوهيتهلا،السلامعليهعيسى

موانالإسكندر،استنكر،م318عامحوانيفيو

بتعاليمهالقولفيا!ستمرالذي،آريوستعاليمال!!عكندرية

الإسكندرية،منوأتباعهفطرده،الأتباعامنالكثيروجذب

منهمكثيرونأساقفةوتبعهوسوريا،فلسط!تإلىفذهب

وغيرها.واللاذقيةوصوربيروتوأساقفةقيصريةأ!عقف

السرئالانتشاربعدأمرها!شفحالقسطنطينحشيولما

عامنيقيةفيفانعقدللانعقاد،المجمإلمسحونيدعا،لارائه

آريوس،أقوالوشجب،الثلاثةالأقاليماباوحكم،م532

بالهرطقةعليهوحكماقتنائها،وتحريمكتاباتهلحرقوأمر

.)ال!بتداع(

يؤمنمبكرانصرانيالاهوتيامذهباكانتالآرلو!

وأتباع.بألوهيتهلاالسلامعليهعيسىبنبوةويقربالوحدانية

فيإليهمالمشارالاريوسيونهمالمذهبصاحبآريوس

منقساآريوس،وكان.القبطعظيماإلىع!بالنبيكتاب

آريوسرفض،م813حواشوفى.بمصر،الإسكندرية

أنكر.القدسوالروحوالابنالأب:التثليثعقيدةوأتباعه

لاراءووففا.مخلوقأنهوأكدالمسيحألوهيةآريوس

رفيعمخلوقهووإنماأزليايكنلماالمسيحفإنآريوس،

المرتبة.

آريوستعاليمنيقيةمجمعشجب،م325عامشفي

أدلهتعالى-المسيحألوهيةعلىوأكدبالهرطقةإياهاواصفا

وكرمالكريمالقرآنكرمهنبيالإسلامفيوهو-ذلكعن

ليسالمسيحإن:القائلالرأيظلفقد،ومبرلك.مريمأمه

طوالالشرقيةالرومانيةالإمبراطوريةفيبهمعمولآإلها،

.الميلاديالرابمأغرنا

هرطقةبوصفها،الاريوسيةالقسمنطجنيةامجمعشجب

بعدحتىتتوق!لمالاريوسيةتعاليماأنإلام،381عامفي

الآريوسيةبتعاليمتمسكممنوكانحضيرا،انتشرتب!،موته

المذهبوانتشر.قسطنسالملكوهوتقسصنط!أالملكخليفة

003منلأكثرالجرمانيةا!لاياتواأسبانيافيالآريوسي

م.363سنةأنطاكيةمجمعانعقادبعدبريطالياودحل،لمشة

أفكارلاستئصالالأمرصدرالثانيثيودومميوسعهدوفي

حكمتمجامععدةانعقادبعدوذلكم428مشةالآريوسية

بفسادها.وتارةأجمهاتعابصوابتارة

كتابفيذكرهموردالذينهمآريوسوأتباع

،الإسلامإلىيدعوه،الرومعظيمهرقلإلىعئهةمرالمصطفى

رواهالإريسيين(.إثمفعليكأبيت)إن:آخرهفيوجاء

ع!ىالقادرونأنهمذلكتفسيرفيوجاءأحمد.الإمام

بصفاءيشهدأيضاوهذا.يهدوهملموأسكنهماغيرهمهداية

زوراتصفهمالمحرفةالنصرانيةمجامعجعلالذيعقيدتهم

بالهرطقة.ولهتانا

ريوس.آ:أيضانظرا

والهندإيرانفيا!حتقرتالناسمنجماعةالاريون

لغتهموتسمىالميلاد.قبل0051عامحوافيالشمالية

قديمة،هنديةلغةوهى،العسسكريتيةوفي.الاريةأيضا

النبلاء.أرياكلمةتعني

حكمالذيهتلر،أدولفالنازيالدكتاتورأطلهتوقد

اسم،أم459وحتىأم339عاممنالفترةفيألمانيا

أوروبافيالأخرىأسشعوباولعضالألمانعلىالأريين

فإنهمثمومنخلصاريونالألمانأنهتلرادعى.الشمالية

جمئالشعوب.علىمتفوقون
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الميلاديينوالتامئكشرعشرالثامنالقرنينوخلال

مجموعةعلىالاريةاللغاتمصطلحاللغاتخبراءأطلق

وفي.ببعضبعضهاالمرتبطةوالأوروبيةالاسيويةاللغاتمن

اللغات،اللغاتهذهعلىالعلماءيطلقالراهنالوقت

فرعانلهاأوروبية-الهندواللغاتوعائلة.أوروبية-الهندو

وتشمل.الإيرانية-والهنديةالأوروبيةهمارئيسيان

واللاتينية،والألمانيةوالفرنسيةالإنجليزيةالأوروبيةاللغات

آسياجنوبلغاتالإيرانية-الهنديةاللغاتتشملبينما

الإيرانيةاللغاتوكذلك،والسنهاليةوالهنديةالبنغاليةمثل

والباشتو.كالفارسية

.(أوروبية-)الهندوللغةا:أيضانظرا

،مينوسابنةكانت،الإغريقيةالأساطيرفىأرليادلي

ثيسيوس،اليونانيالبطلغرامفيوقعتوقد.كرلمجطملك

المدعوالخرافيالوحشليقتل،كريتإلىذهبعندما

منمربكةشبكةفىيعيشالمينوطوركانالمينوطور.

منكرةثيسيوسأرييادنيأعطت.بالمتاهةتسمىالممرات

علىويعثرأثرايتركحتىوذلكالمتاهةدخولهعندالخيط

كريت.إلىوهربالمينوطورثيسيوسقتل.الخروجطريق

.ناكسوسجزيرةفىهجرهاولكنهمعهأرييادنىوأخذ

-اليونانأساطيرحمسب-دايونيسوسالإلهوجدوقد

وتزوجها.هناكأر!ادني

للضوءالموجيالطولفيتحولالحمراءالإراحلأ

الأطولالموجيةالأطوالاتجاهفيكونيجسممنالصادر

الجسم.لطيف)الحمراء(

المسافةهوالموجيوطوله،كموجةالضوءشصرف

الحمراءالإزاحةومصطلح.متتاليتينموجتينقمتيبين

الحضوء،الموجيةالأطوالتبديهاالتيالإزاحاتمنيأتي

الموجيةالأطوالفيأيضاتوجدالإزاحاتهذهمثللكن

وعندما.الكهرومغنطيسيةوالموجاتالراديولموجات

بالمعدلالموجيةالأطوالكلتزيدالحمراء،الإزاحةتحدث

عنالزيادةبنسبةعنهايعبرالحمراءوالإزاحة.نفسه

.العاديالموجيالطول

شبهطيففيرؤيتهيمكنالحمراءالإزاحةومثال

الراديويللإشعاعجداقويمصدروهو،النجم

منسلسلةتظهر.النجمشبهانظر:.الضوئيةوللموجات

طيففيالهيدروجينعنالصادرةاللامعةالطصخطوط

كمبردجكتالوجفي273)الجسما273ك3النجمشبه

منخطلكلالموجيفالطول(.الراديويةللمصادرالثالث

المعتاد.أطولاعلى%أ8.5بنحوتزيد273ك3

.%أء،8النجملشبهالحمراءالإزاحةتكونوهكذأ،

أ- ءكا3عئمبخ*إحخ!لم

ضوئيةموجاتالمححسرةالمجمة

الثابتالضوءمصدرطيف

!س----"!إ-

المنحسرةالمجمةطيف

!

اتيهفيصنيبجمالخاصةالطيفحطوطلىإزاحةالحمراءالإزاحة

الحمراءالإزاحاتبأنالفلكيينمعطميعتقد.للطصالأحمرالو!

طيم!يظهر.الأرضعنمسرعةتبتعدلأنهاالكونيةللأجسامتحدث

ثابت.حسمطيىمعمقارنتهعندحمراءإزاحةالمنحسرةالحجمة

تحدثالحمراءالإزاحاتأنالفلكيينمعظمويعتقد

نأوالواقع.الأرضعنتتباعدلأنهاالكونيةالأجسامفي

دوبلر،تأثيربسببتنشأالموجيةالأطوالفىالإزأحة

!رعته.علىتدلجسملأيالحمراءالإزاحةوكمية

بنسبةتتحركالصغيرةالحمراءالإزاحةذاتفالأجسام

لإزاحتهاالمئويةالنسبةتساويالضوءسرعةمنمئوية

الحمراءال!زاحاتذواتالأجسامسرعةولحسابالحمراء.

نظريةالحسبانفيالفلكيونيضعأنيجب،الكبرى

ك3النجملشبهالحمراءوالإزاحة.النسبيةأن!:.النسبية

تعادلوالتىكم/ث!43ء..قدرهالممرعةتبين273

إزاحةلهاالنجومأشباهوبعضالضوء.سرعةمن%41،ء

أعلىسرعتهاأنعلىيدلمما03%،0منأعلىحمراء

الضوء.سرعةمن88%بنسبة

إدوينالأمريكيالفلكياكتشف،ام929عاموفي

بعدبزيادةتزيدللمجرأتالحمراءالإزاحةأنهبلباول

أمكنالحمراءالإزاحةفإنوهكذا،الأرضعنالمجرات

نأكما.والأرضالمجراتبينالمسافةلتقديراستخدامها

المجراتبأنللاعتقادكثيرينفلكيينقادهبلاكتشاف

.الأرضوعنبعضعنبعضهامتباعدة،بسرعةتقحرك

.الكونتمددنظريةأساستكونهذههبلواستنتاجات

الضوء.بمالفلكيةالفيزياء؟علم،الفلكأيضا:انظر

(.)الأزارقةالخوارخ:نظرا.رقةلأراا

حيثالماء،منالمعادندلإزالةطريقةالماء!كسرإزاللأ

يذيبلاأيعسرا،الماءجعلفيتتسببالمعادنهذهإن

فيقشورتكوينعلىيعملأنهكما،بسهولةالصابون

والوق.الأجهزةمنذلكوغيروالغلاياتالمواممير
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الجيريةالصودااستخدامالماء،عسرلإزالةالرئيسية

الجيريةالصوداعمليةوفي.الأيونىالتبادلوعمليات

بكمياتللماءالكالسيوموأكسيدالصودارماديضاف

الموادهذهوتختلط.كيميائيةاختباراتطريقعنتتحدد

وتكونالماءفيوالمغنسيومالكالسيوممعالكيميائية

الماء.صهريجقاعفيتستقرللذوبانقابلةغيرمركبات

غيرموادخلاليترلثئالماءالأيونيالتبادلعمليةوفي

المرشح،خلالالماءيمروعندما.الزيوليتتسمىعضوية

يوناتمبنتتبادلالزيوليتفىالصوديومأيوناتفإن

وبعدالعسر.إزالةسموبذلكالماءفيوالمغنسيومالكاسميوم

منمركزمحلوليمرر،المنزليةالمياهعسرمزيلاتاستنفاد

محلليحلالمرشحخلال(الطعام)ملحالصوديومكلوريد

التبادلية،الموادمناثنينواستخدامفقد.الذيالصوديوم

والأيوناتالفلزاتمنكلإزالةالممكنمنيجعل

استخدامتقيدأوتمنعالمدنوبعضالماء.منالحمضية

للنتالانتظاراالشربمياهفيالأيونيالتبادلأجهزة

الذيالماءإلىالمضافبالصوديومالناستأثربمدىالخاصة

.عسرهإزالةتمت

برئاتنموالمزهرةالشجيراتمنلمجموعةاسمالاراوو

وأمريكاآسيافيوالمستنقعاتالمشجرةالمناطقفى

خاصةجذابةكثيرةأنواعأيضامنهاوتوجد.الشمالية

بالحدائق.

الورديدرجاتكلعبرالأزاليةأزهارألوانوتتدرج

سوقهاوتمتد.والأرجوانيوالأصفروالأبيضوالأحمر

طويلوعاءبالبذورويحتفظ.البتلاتبعدماإلىالطويلة

تكودأنممك!الأطرا!مستدقةلتلاتخممي!لهاالأزاليةأزهار

فيالأزهاروتتفتح.أرحواليةأوصفراءأوبيضاءأوحمراءأووردية

لردقاأواحر

غطاءالأزاليةبعفأنواعفىوللزهرةبالشعر.مغطىرفيع

الرحيق.عنالنحلتبعدشسعيراتمن

والظلالحمضيةالتربةفيأفضلبصورةالأزاليةتعيش

نباتأجزاءوجميع.الربيعأواخرفيالنبتةوتزهر،الجزئي

اكلت.ماإذامضرةوساقهالأزالية

البونسي.:أيضانظرا

ضخمةإمبراطوريةحكمأمريكيهنديشعثالأرقك

القرنوأوائلعشرالخامسالقرنخلال،المكسيكفى

أكمهرإحدىللأزتككان.الميلاديينعشراصسادسا

تعدلكبيرةمدئاوبنوا.الأمريكتينفىالمتقدمةالحضارات

تركتوثنيةديانةواعتنقوا.وقتذاكأوروبافيمدينةأية

ضخمةمعابدالأزتكوبنى.حياتهمجوانبكلفيأثرها

والتزموا،كبيرةمنحوتاتعملواأنهمكما،الهتهملعبادة

الأسبانودمر.البشريةالقرابينبتقديمتميزتبطقوس

أثرلكن.أم152سنةغزوهاعندماالأزتكإمبراطورية

وثابتة.دائمةبصماتتركالمكسيكيةالثقافةعلىالأزتك

الذيالشعبإلىللإشارةأحياناالأزتكاسميستخدم

عشرالرابعالقرنأواسطفيتينوختيتلانمدينةأسس

مدينةموقعفىتقومالمدينةهذهوكانت.الميلادي

انفسهميسمونسكانهاوكان.الحاليةسيتيمكسيكو

مكسيكامكسيكا،-كصلهوا:منهامختلفةبأسماء

وتينوخكا.

مدينةأخضعتالميلاديعشرالخامسالقرنوفي

البشريةالتجمعاتمنكبيراعدداوحلفاؤهاتينوختيتلان

بذلكمشكلةوجنوبيها،المكسيكوسطفيالأخرى

عاصمتها.تينوختيتلانأصبحتالتي،الأزتكإمبراطورية

التجمعاتهذهعلىللدلالةأيفخاالأزتكاسموألمشخدم

الإمبراطورية.هذهشكلواالذينالهنودمنالكبرى

الأزتكإمبراطورية

وهو،المكسيكواديفىالأزتكحضارةمركزكان

003.2نحوارتفاععلىيقعالشكلبيضيواسعحوض

مناخهجعلالشاهقالارتفاعوهذاالبحر.سطحفوقمتر

بهالمحيطةالمنخفضةالأراضيمناخكانحينفيلطيفا،

ورطوبة.حرارةأكثر

المدنمنكبيرعددعلىالأزتكإمبراطوريةاشتملت

المكسيك.واديفيالواقعةتلكوبخاصةوالحواضر،

العاصمةالإمبراطوريةهذهفيمدينةأكبروكانت

تكسكوكو،بحيرةفيجزيرةعلىتقومالتى،تينوختيتلان

وامتدت.المدينةعبرتمروجسورقنواتبالقارةوتربطها

وفوق2.اكم5نحومساحتهارقعةعلىتينوختيتلان

تينوختيتلانمدينةمنالشمالإلىالواقعةالجزرإحدى

:ء،3،؟-ص!ص!ح!ح!-س--!لم

*!!لا!كيص*عير!!-!كا!ي

-س!ص!3!ي!طم!!*!ز؟عحد-

ممئرق!عر-!سس



581الأزلن

لهاكانت.الأزتكإمبراطورية

قامت،تيموحتيتلانتدعىعاصمة

مميتيمكسيكوتقعحيث

الإمبراطوريةتألسستوقد.الحالية

عشرالخامسالقرنحلال

الأزتكفبحعندماوذلكالميلادي

!مالاكبرالقسموحلفاؤهم

والجنوبية.الوسوالمكسيك

وكلتالها.توأماكانتالتيتلاتيلولكومدينةانتصبت

،الآنسيتيمكسيكومدينةحدودداخلتقعانالمدينتين

بحيرةمعظمتغطيسيتيمكسيكومدينةكانتوقد

سنةوفيعشر.السابعالقرنخلالجفتالتيتكسكوكو

تلاتيلولكومدينةتينوختيتلانسكانأخضعأم473

السادسالقرنفيالأسبانوصلوعندما.المدينتينووحدوا

عددسكانهاعدديبلغمدينةأسبانيافييكنلمعشر،

ألفمائةمنأكثربلغربماالذيتينوختيتلانمدينةسكان

تلاتونىهيويهولقبالأزتكلإمبراطوركان

أفرادبينمنباختيارهيقوموكانالكبير(.)المتحدث

مقاماتذوينبلاءمنمؤلفمجلس،المالكةالأسرة

كانولكن،كبيرةبسلطةيتمتعالإمبراطوركان.رفيعة

القراراتيتخذأنقبلالنبلاءمجلسيستشيرأنعليه

أرجاءفىالرئيسيةالموا!فيتتمركز،وكانت.المهمة

علىللمحافظةعسكريةوحداتالختلفةالإمبراطورية

الذيالنبلاء،كبارأحدالوحداتهذهمعظمويقود.الأمن

ويدير.الإقليمحاكمبدورنفعسه،الوقتفييضطب!

الحكومية.الدوائرمنمحكمجهازالإمبراطوريةشؤون

خدمةلكنوراثيا.العلياالمراكزمنكبيرعددوكان

منصبعلىللحصولالرئيسيالسبيلكانتالإمبراطورية

.عال

هي:رئيسيةطبقاتأربعمنالأزتكمجتمعتألف

الأتباعطبقة3-.العامةطبقة2-النبلاء.طبقة-ا

فقدالطبقيالتقسيمهذامنالرغموعلىالعبيد.طبقة4-

العامةطبقةمنبعائلاتالنبلاءطبقةمنعائلاتارتبطت

إلىكلهاالعائلاتهذهوانتمت،وثيقةقربىبصلات

منمساحةالمجموعةأفرادوامتلك.الكالبوليمجموعات

تزرعأنعائلةلكليسمحوكانمشتركا.ملكاالأرض

وبالإضافة.حاجاتهالسدتكفيالأرضمنكبيرةقطعة

أراضييمتلكونالنبلاءمعظمكانالكالبوليأرضإلى

الحكومةمنعليهاحصلواقدكانواأراضيأوبهمخاصة

وشكل.الحكوميةلمناصبهمشغلهمخلاللاستحخدامها

زراعةعلىمنهمكبيرعددوعاش،السكانغالبيةالعامة

يملكهاالتيالأراضيفيالأتباعوعمل.الكالبولىأراضى

نبيلإلىملكيتهاانتقلتوإنفيهايستمرونوكانواالنبلاء،

أولادهملكن،خاصةملكيةيعدونالعبيدوكانجديد.

أسرىالعبيدمنكبيرعددوكان.أحرارايولدونكانوا

.أخرىجماعاتمنالأزتكاشتراهاخروعددحرب

عجزواأناساأومجرمينكانوالأنهماسترقوا،عبيدوهناك

ديونهم.دفععن

المعيشةانماط

الأزتك.حياةفيفائقةأهميةدلدين.كانالدين

كانواأنهمحتى،للعبادةأوقاتهممعظمالناسوكرس

أسرىعلىالحصولبغيةرئيسيةبصورة،الحروبيشنون

لالهتهم.قرابينيقدمونهم

لكلبأنيزعمونوكانوا.الالهةمنمئاتالأزتكعبد

الحركاتمنأكثرأوحركةعلىسيطرةمنهاواحد

كانولما.الطبيعةمظاهرمنأكثرأومظهرعلىأو،البشرية

كبيرعددلشعبهمكانالزراعةعلىيعتمدالأزتكاقتصاد

للمطرتلانوك،للذرةصشتيوتلمنها،الزراعيةالالهةمن

.الأرضوإحياءللربيعتوتكزايب،والخصب

أكثرهاويقام،الدينيةالطقوسمنالكثيرللأزتككان

السنةخلالأخرىومناسباتوالحصاد،الزراعةأيامأهمية

إلىتهدفالدينيةالطقوسهذهمنالعديدوكان.الزراعية

عطفمنيعتقدونهكانواحسبماوفيرةمحاصيلضمان

الهتهم.

الطقوسمعظمفيأساسيادوراالبشريةالقرابينأدت

وينتزعونالحيةالضحيةصدريشقونالكهنةوكان.الدينية

قلوبإلىتحتاجالهتهمأنيعتقدونكانواإذ،القلبمنها

،يأكلونالمتعبدونوكان.قويةتبقىكيبشريةودماء

أيضايعتقدونكانواوربما.الضحيةجسدمنأجزاءأحيانا،

يأكلمنكلإلىتنتقلوشجاعتهالميتالشخصقوةأن

شط!هطلإ4يههعم!ال!!ع!ص1ء،شكا-!1-

-!ؤصئجرءخحليح)ء!؟ء

33يمتمشصبغ-لمكسبكا!

ءص---أآ

الازلكربه.3ير!؟--ئم+إئمامر

الهادئالمحيطلى

-؟%يريمطش-ش-!؟ئمرش-يريرخلىفىستزلأخ،-؟-بر؟ئجيملأ

!ا--ص-ئمد؟3-عث؟-ين؟2!خأ!؟ص-ص3-صيمش!-يميم؟2؟صقئأشثآ

ئر!ذيمغكأ؟أ-س-ض--سخص!ثشئم!13+!!يرشغول،!كغ،عئخخن

و-بى3!ببئم!،تم؟1ق؟*ذء+!قئ!؟قص-!1صيمئنءظبر؟ء
3ء!!-ء3ثى؟!-لاتوكس

كققؤ-شح+--1آض!!ير-ط!كا،جم!ضشآ،يمشش؟ءحليبم

+يم3-كاء؟ئن!أ++جم!ف!ثرإ+ؤتؤقى!ذ-لمكسلنا

ا--+غ2-بختينا-تا*ت!لولكولولاك

تلابحيلأك!م!

-رسض1+-خ؟-7نوليبو6!تببوزتا؟بخ!-يميم3ط-:ر

د-؟يمفيأ+كأكا،!تم!و-ش-"?.!!!!فيلحأ!-ص؟؟شحم!ش!
لم!ر!ا!فيبخ!بر-رصالارلل!إمبراطورلهير؟أش7؟-في-6-)برءفي

خ!!،!،!شسوركأأ+!-يمئئ-شص،صثجم!فتم!!!

ى6ا!آء،3لإعاكهبىاكس!--+شفيح!!ير؟+يرقيرذنر-!ذيم

-سغ-ى6ءغهـس-!ئمب!7-ير--صص+!يرلىأ-صش1 !ح-،!يم3ير!ذ!؟
!

لوليكار+؟-ش+!-!!غيم!--،ف-ح!!؟*ح

ن!ف!كطمها-+نن!يم،-بم،!-++

!ءر،!-+ر-يمضض!!يمئ؟سعاس2--غ3+طخ

الشمالىالهادئالمح!طذ!ش"؟!؟كأيم؟؟قينج؟يم\أ

بميزص

ميل0052سوكون!سو

كم052



الأزتك582

أحبيد،اأوالحروبأسرىمنالضحاياا!انو.لحمه

أ!ك.تيالإلههمابأولادهميضحونكانواالأزتكاولكن

يوما.026منيتألف!الأزتكعمدالدينيالتقويمكان

ببعفه!للقيامالسعدأيامأضحديدالتقويمالكهنةاسعتخدموقد

إلىوالخروجالبيوتبناءوالمحاصي!بذرمث!!،الأعمالا

يوما.365منيتألفشمسيتقويملهمكادكما.الحرب

شهرح!!وشهرا،18صيتألفالأخيرالتقويموكان

إضافية.أيامخمسةعلىعلاوةيوما،02منيتألف

سنة،52كلحجيرااحتفالآيقيمونالأزتككان

لدايةوقبل.الحديدةأضارامهرحانأوالسنواتربطيدعى

ناراال!ئهنةليشعلليرانهم،مواقدالناسأيمفيءالأحتفالا

!شة52أ-ادورةفجرعندالقراب!تأحدصدرفولىجديدة

أجضيفواأنفسهمابوخزيقومونالناسكانو.الجديدة

النارهذهمنيشعلونث!اومن.أغرلاناإلىدماءهما

.يحتفلونث!ا،ثانيةآمواقدنيران،الجديدة

الأزتكاعندأضموذجيةاالأسرةاأسفتتأ.الأسريةالحيماة

منعددصرا!تزوح!!،غيرلادالأوواجةوالزوالزوجمن

ذأسكفيبما،أص!صيرةاالأسرةاهذهأفرادوكان.اشوخأقرباء

الرئيسيةالصؤولية!انتو.العملفييتعاونون،أ!الأطفاا

منوحرفةاشراعةفيعادةبالعملالأسعرةاإعالةللزوج

أفرادثيابحياكةشملتفقدالزوجةواجباتأما.الحرف

علىيتعلمونالأولاداوكان.لهمأطعاماوطهيالأمعرةا

يلتحقونتمومن.تقريباالعاشرة!عنحتىآبائهمأيدي

كانواإذابالمعبدترتبطبمدرسةأو،الكالبولييديرهابمدر!عة

عاماتعليماتقدمأجوليأ!اامدارسكانتالنبلاء.أولادمن

بغيةديميفتعليمهاالمعبدمدارسأماعسكريا.وتدريبا

مدارسإلىويذهب.قادةأوكهنةليصبحواالصبيانإعداد

الأعماليتعلمنكنمعظمهنول!ش،الفتياتلعضالمعبد

"د!صفيقيوصنالأزتككان.البيتفيالمنزأجة

يتزوجونوالرجالعشرةالساد!عةنحوفييتزوجنفالنساء

العشرين.نحوفي

وجباتفياللحممنكبيراقدراالصيدوشر.الطعمام

الغزلانشملتحيواناتصادواوقد.الأزتكاعندالطهعام

الوحيدةوالحيواناتوالأوز.البطمثلوطيوراوالأرانب

أعلاباهىلحمهاعلىالحصولبقصدتربىكانتأخيا

الرومية.أسديوكوا

خارجيةقمصانايرتدينالأزتكاسساءكانت.الملابس

وطويلة.فضفاضةوتسورات،أكماملدونفضفاضة

وعباءة،خصرهحوليربطهاقماش!قطعةانرجلويرتدممب

ملابسهمفيالفقراءواستخدم.ال!سف!تأحدفوقمعقودة

حينفي،الأمريكيأصباراأليافمنمصوعةقماشقطعة

علىالزض!!ةثانتو.قطيةثياباالأغنياءاارتدى

الاجتماعي.ومركزهيرتديهامنثروةتعكسالثياب

متواضعة،الأزتكبيوتمعظماكانت.المأوى

جميلة.كونهامنأكثرعمليامفيدةتكونلكيومصممة

فيأما.أطبناالطوبمنالعاليةالأراضيفيلنوهاوقد

القش،منسقوفهاصنعوافقدالمنخفضةالأراضي

بالطين.المكسسوالقصبمنأوالأغصانمنوجدرانها

مبانيتملكالعائلاتمعظمكانتالممزلإلىدالإضافةر

للحماماتصغيراومسزلأمستودعاتضممتعددةأحرى

كبيرةبيوتاتملكالثريةالأزتكيةاالعائلاتوكالت.البخارية

واسع.فناءيتوسطهاالحجرأوالل!تأطوبامن

التي،الأزتكيةالمنحوتاتكانت.والحرفالفنون

المنحوتاتأكثرمن،الأخرىوالمبانيالمعابدتزلنحسانت

لايزال،منحوتأزتكيأثروأشعهر.الأمريكتينشيإتقالا

الذيالضخمالدائريالتقويمحجرهوالانحتىموجودا

،م.53نحوالحجرهذاوقطر.عندهماحصنامنمهوميمما!

وهناك-عندهمالشمسإله-تولاتيوهجهووسصهأوفى

الأزتك،عندأصشهراأيامتمث!!الحجر،علىأخرىنقوشر

عددويعتقد.عندهمالشمسإلهبعبادةمتعلقةدينيةورموز

قلوبيضعونكانواالأزتككهنةأنالأثري!تمنكبير

الحجر.هذاعلىالبشريةالقرابين

يشمل،المرويالأدبمنمتعددةأش!!الأالأزتكاأنتج

دورللموسيقىوكانتاريخهما.منمتوارثةورواياتأصشعرا

الرئيسيةالموسيقيةوالالات،أسدينيةاطقوسهمفيرئيسي

والخشخاضعة.والمزمارأ!ب!!اهيعندهم

العباءاتلصناعةالريشالأزتكحرفيوواممتخدم

مهمةحرفاعرفواكما.أخرىوثيابالرأسوأغطةالجميلة

والحياكةوالخزفالمعادنصناعةعلىاشتملتأخرى

الحش!.علىوالنقش

إلىتنتميناهواتل،تسمىلغةالأزتكات!ق.اللغة

أزتكبعائلةتعرفالهنديةاللغاتمنكبرىمجموعة

العائلةهذهتضمكما-اللغويةأزتكاديوتوأوتانوان-

وشوشوني،وبيماكامنشيقبائللهاتتحدثالتياللغات

الغربية.الشماليةأمريكافيأخرىوقبائل

بالكتابةيوصفالكتابةمنشكلاالأزتكوا!شخدم

إلىيرمزماومنها.صغيرةصورمنوتتألف.التصويرية

لمقاطعأصواتايعطيماومنهاالمصورةالأشياءمعاني

لفظية.

تعبيراليقدمكافياالتصويريةال!ضابةمنضاأتطورلكنولم

لصورة،النظامهذاالأزتكالمشحدموقدالأفكار.عنكاملا

والإحصائياتالتجاريةالسجلاتأحلم!،رئيسية

الضرائب.وقوائمأررينيةواالتاريخيةوالكتابات
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منيقاتلوافلمدينيا.واجباالحربالأزتكعد.الحرب

علىللحصولوإنما،فحعسبإمبراطوريتهمتوسميعأجل

الأعلىالهدفكان.لالهتهمقرأبينلتقديمهمالأسرى

الذين،الرجالوكانناجحا.محاربايكونأنهوللشاب

يكافأ،المعركةفيالأسرىمنكبيرعددعلىيحصلون

رفيعةاجتماعيةمنزلةوشبوأأرضا،بإعطائهمنهمالواحد

مهمة.حكوميةومناصب

أكثرالأسرإلىترميالقتالفيالأزتكأساليبكانت

خشبيةهراوةعندهمالرئيسيالسلاحوكان.القتلمن

وهو)الأبسيديان(،السيححجرمنحادةحوافذات

أطلقالذي،العسلاحهذاوكان.البركانيالزجاجحجر

الخصممقاومةإضعاففيفعالآماكواهويتلاسمعليه

.والحرابوالسهامالأقواسالأزتكواستخدم.قتلهدون

أتلاتل،بامممعرفتالحرابلرمىأداةهناكوكانت

وكانقوتها.وزيادةالرميةتوسئمدىفيأسهمت

محشوةدروعولبسبالتروسأنفسهميحمونالمحاربون

بالقطن.

لاقئصادا

عندألاقتصادأساسالزراعةكانت.الزراعة

وكانوا.الشاميةالذرةأهميةالمحاصيلوأكثر.الأزتك

والبطاطاوالدباءوالفاصولياالأفوكادوأيضايزرعون

وقد.الأخرىألمحاصيلمنكبيراوعدداوالطماطمالحلوة

مثل:الا!شوائيةالمنتجاتالمنخفضةالأراضىوفرت

منهاتصنعالتيالكاكاووحبوبوالمطاطوالبابايالقطن

ته.الشوكولا

تستعملمدببةعصاهيالأسامميةالزراعيةالالةكانت

بغابةالمغطاة،المنخفضةالأراضىفيالمزارعونلجأللحفر.

يقطعونكانواحيث،والحرقالقطععمليتيإلى،كثيفة

فيالمحاصيليزرعونثم،ويحرقونهالغابةمنجزءا

خصوبةمنيزيدالرمادكانتنظيفها.تمالتيالأراضى

فىالمصاطبالمرتفعةالأراضيفيالازتكوشق.بةالتص

الزراعية.الأرضمساحةمنيزيدواكىالتلالجوانب

محاصيلهم.لسقىالريشبكاتحفرواأنهمكما

البحيراتمنبقعاالمزارعونحولذلكإلىوبالإضافة

هذهقاعمنالطينبجرفزراعيةأراضإلىالضحلة

باممماتعرفكانتجزر،هيئةعلىوتشكيلهالبحيرات

منتظمة،بصورة،يضيفونالمزارعونوكان.تشينامباس

الإنتاجإلىذلكوأدى.الخصوبةغايةفيجديداطينا

فيولايزال.التشينامباسلجزرالزراعيةألمحاصيلمنالوفير

منكبيرعدد،سيتىمكسيكومدينةفيزوخيملكوبحيرة

يأ،عائمةغيرالجزرهذهأنمنالرغموعلى.التشينامباس

عليهايطلقونكانواماغالباأنهمإلا،بالمياهمحاطةغير

العائمة.الحدائقاسم

فيرئيسيامركزااسموقساحةكانت.والنقلالتجارة

فيسوقأكبرتلاتيلولكوسوقفكان.الأزتكحياة

السلعأنواعكلالسوقهذافيعرضتوقد.الأمريكتين

الاسبانيالمكتشفوكتب.الأزتكعالبمفيالمتوافرة

هذايزوروننسمةألف06منأكثربانكورتيزهرناندو

الصغيرةالأسواقمنكبيرعددهناكوكانيوميا.السوق

يشرفونالحكومةموظفووكان.الإمبراطوريةأرجاءفي

.التجارةع!ى

كلويجوبونبوشتيكا،باسميعرفونالتجاركان

التجاراممقخدم.تجاريةحملاتفيالإمبراطوريةأرجاء

وهمطويلةقوافلفييسيرونالحمالينمنكبيراعددا

سكانوتاجر.ثقيلةحمولاتظهورهمعلىيحملون

والمطاطوالقطنالكاكاومنبمنتجاتهمالمنخفضةالأراضي

مقابلهاوتسلموا.المداريةالطيوروري!اليغورنموروجلود

البركاني()الزجاجالسبجمنها،المرتفعةالأراضيمنسلعا

ومجموعة،الس!صاكينصناعةفىيستخدمكانالذي

المصنعة.المنتجاتمنمنوعة

ئاريخيةنبذة

أسسالذيالشعبأسلافجاء.الأزتكهجرة

لأمماطيرطبقا-المكسيكواديإلىتينوختيتلانمدينة

جاءومنها،أزتلانيدعىالشمالفيمكانمن-الأزتك

فييستقرواأنقبلعديدةسنواتوطافوا.الأزتكاسم

فيوكانوا.الميلاديعشرالثالثالقرنفيالواديهذا

لكن.المنطقةتلكفيسابقاعاش!لشعبرعايا،البداية

عشرالرالغالقرنأواسطفيالمحتملومنبعد،فيما

تينوشتيتلان.مدينتهمالأزتكأسس!،الميلادي

فىتينوشتيتلانأصبحت.الأزتكإمبراطوريةظهور

قوية،مدينةالميلاديعشرالخامسالقرنأوائلنحو

الدولةمننوعامكونةبهاالمحيطالإقليمعلىومميطرت

مدينتيمنكلمعتينوختيتلاناتحدتوقد.المدينة

الدولمنأخريانمدينتانوهما،وتلاكوبانتكسكوكو

حلفا.الثلاثالمدنلتشكل-المكسيكواديفيالمدن

،قوةالحلفهذأأعضاءأكثرتينوختيتلانوأصبحت

الحلفأخضعحيث،الأزتكإمبراطوريةبناءفيوبدأت

إلىأم044مشةمنحكمالذي،الأولمنتيزوماعهدفى

اسمويكتب،والجنوبالشرقإلىكبيرةمناطق،أم946

وموتيكوهزوما.موكتيزومما:هماآخرينبشكلينمنتيزوما

معروفهومابينفامتدت،الإمبراطوريةخلفاؤهووسع

المكسيكية.بوتوسيلويسسانودولةبجواتيمالاالان
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ش!سلعلىطائلةضرائبالمغلوبةالمدنمنمئاتودفعت

الثانيمنتيزوماأصبحوحينما.الإمبراطوريةإلىسيع

فيالأزتكإمبراطوريةكانت،أم205لمحنةإمبراطورا

قوتها.ذروة

هرناندوالأممبانيالم!ضشفرساالأسبافي.الفتح

للمكسيك،الشرقىالعساحلعلىام،951سنةكورتيز،

عددقواتهوإلىإليهوانضم.الأزتكعاصمةإلىبراوسار

بلادهم،أخضعواقدالأزتككانالذينالهنودمنكبير

ينتزعهاكانالتيالطائلةالضرائبمنمستائينكانواحيث

،الأسبانلتقدمالثانيمنتيزومايتصدولم.منهمالأزتك

كورتيزبأناعتقدأنههوذلكفيالسببأنالمحتملومن

أصذيوا،الاسمينبينللتشابهالكوتلكوتيزإلههميمثل

يومايعودوسوفأصبحراعبرسافرأنهأزتكيةأسطورةتقول

مشيزوما.وأسرتينوختيتلانمدينةكورتيزودخل.ما

منالأسبانوطردواالأزتكثارأم052مشةوفي

إبانبهاأصيبجروحجراءمنمنتيزوماومات،المدينة

علىدمويبهجوموبدأجيشهتنظيمكورتيزوأعاد.القتال

ول!ش.م1521سنةمايوشهرفيتينوختيتلان

شهرفيللأسباناستسلممنتيزوما،خليفةوهو،كواهتموك

نفسه.العاممنأغسطس!

العمارةبقايامنقليلةقلةلاتزال.الأزتكتراث

واجبهمأنالأسسباناعتبرفقد.الانحتىباقيةالأزتكية

،الأخرىوالاثارالمعابدفيماكليمحواأنكنصارى

مدينةفدمروا.الأزتكبديانةالمتعلقةال!شياءمن

مكسيكوسيتي.مدينةأنقاضهاعلىوبنواتينوختيتلان

موبعنالتنقيبعملياتخلالكشفواالآثاريينلكن

جوانبوكشفوا.مكسيكومسيتىمدينةفىالكبيرالمعبد

تشمل،قطعةآلافلمشةحواليواكتشفوا،الأربعةالبناء

قرابينوبقاياجداريةونقوشاوتماثيلوخزفامجوهرات

الأزتكيةالمبانىبعضالأثريونورم.وبشريةحيوانية

وتيبوزتان،تينايوكامنكلفىمعابدمنها،الأخرى

ذلكإلىوبالإضافة.مكسيكوسيتيمدينةقربالواقعتين

مكسيكوسيتىمدينةفيللاثارالوطنيالمتحفيضم

الأزتكية.الفنيةالاعمالمنكبيرةمجموعة

منأسلافلهمالمكسيكفيالسكانمنوالالاف

حديثةصورةيتكلمونمنهمكبيراعدداأنكما.الأزتك

أسماءمنكبيراعدداأنعنفضلاهذا.ناواتلغةمن

أك!بولكوذلكفيبما،المكسيكيةالأماكن

ناهوأتيل.لغةمنجاءتقدنفحسهاومكسيكوسيتي

الأفوكادومثلالإنجليزيةالكلماتحالكان،وكذلك

،مكسيكيونرسامونوامشخدم.والطماطموالشوكويرتة

مسيكوروز،ودافيدريفيراودسجوأورازكوجوزأمثال

أطعمةعنفضلاهذا.رسوماتهمفيأزت!جةموضوعات

قدوالتاكو،والشوكولاتةالفلفلمثل،أزتكيأصلمن

البلاد.منحصبيرعددفىمألوفةأصبحت

أعداد،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيحالياوتعيعش

ولايتيفيوبخاصة،الأزتكيةالأصولذويمنكبيرة

الأمريكيونهؤلاءطوروقد.وتكساس!كاليفورنيا

ثقافئااتجاها،العشرينالقرنأواسطفي،المكسيكيون

تراثاسمعليهأطلقواالأزتكباسلافهمللاعتزازجديدا

الأزتك.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ومامنتيزالمحطوطةعلم،الأساطيرا

فن،لنحتاطكسيكاألاتييةاأمري!صا

الأمريكيونلهنوداسيتىم!صسي!صأخو!صلاتةا

لد"لا-!
هـهير،يرصر

لموفموعاصرعنا

الأزتكإمبراطورية-1

المعيشةنماطأ-2

.المأوىهـ.الدين-أ

.والحرفالفمود-و.ا!سريةاةايى-!

اللعه.ر.لطعاما-ج

.لحربا-ح.بصلملاا-د

لاقتصادا-3

والمقل.أضحارةا!.الزراعة-أ

تاريخيةنجذة-4

أسئلة

لكورتيز؟أضصديالياضانىامشيروماأخفقلماد-أ

الأرتك؟طعامما-2

؟الحربفيالقتلمنالأسرعلىأحرصالأزتككادلمادا-3

أوجها؟فيالأرتكإمبراطوريةكاتمتى-4

؟لالتشيسامباسالمقصودما-5

البر؟فىسلعهميخقلودالأزتككالىكيص-6

لشرية؟قرابينتقديمالضروريمنأنهالأرتكاعتقدلماد-7

تيوحتيتلالى؟الأرتكعاصمةكاتأير8

الأزتكية؟المبانيمنقليلةقلةسوىتحقلملماذا9

حصبسه!إزدرايدونسهل.سهل،إزدرايلون

أيضاعليهويطلق،المحتلةفلسطينشممالىفىيقعوالممع

القديمة،العهودوفيبذر.قداللهوتعنيالخليلجزريلاسم

علىوتقع.السهلهذاالتجاريةالقوافلمنالعديدعبرت

أرضكانتوقد.وبيسان،وتاناسيمجيدو،مدنأطرافه

أحياناالمنطقةهذهوتدعىالحربيةللمعاركساحةإزدرايلون

.أرماجيدونباسم

.الأزديالفتحأبوأنظر:.الفتحأبو،الأردي
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1164هـ،963-)955محمدبنسهلالازدي،

الغرناطي،الأزديسهلىبنمحمدبنسهلأم(.422-

ونحويوشاعرومحدثوأصوليمالكيفقيه.أبوالحسن

علومفيونبغ،بالأندلسنشأالأزد.إلىينعسب.وقارئ

عرفوالبلغاء.الخطباءوخطيبالفقهاء،رأسوكان،شتى

والعربية.،والحديث،الدينوأصول،الفقهأصولفيبالتبحر

فىالمستصفىكتابعلىتعاليقمنها:مؤلفاتله

أبوابعلىرتبهالعربيةفيوكتابللغزاليالفقهأعمول

سيبويه.كتاب

.الأزديالغنيعبدانظر:.الغئىعبد،الأزدي

النيلة.والضوء(بما!لواندين)الع!قةاللونان!:.الأررق

-؟هـ،698-؟)عبداللهأبو،الأزرقابن

بنمحمدالغرناطىالدينشمسأبوعبداللهام(.094

المالكى.الآزرقبابنالمشهور،الغرناطيمحمدبنعلي

اللإفرنج،بأيديسقطتحتى،غرناطةقضاءتولى.الفقيه

المسلمينيستنفر،المشرقإلىثم،تلمسانإلىفتحول

.المقدسبيتقضاءوتولى،غرناطةصاحبلنجدة

بدائع،خليلمختصرشرحفيالغليلشفاء:كتبهمن

منالعربيةبمنزلةالإعلامروضة،الملكطبائعفيالسلك

.السلوكآدابكيفيةفىالمسبوكالإبريز،الإسلامعلوم

بلمعانالزرقةداكنةصلبةمادةاليروسيالأزر!

الغسيلصباغصناعةفيسابقاتستعملنحالم!ى،كانت

الأنيلينمنتجاتواخذت.الأزرقوالحبروالدهانالأزرق

انظر:.الأغراضهذهفىالبروسيالأزرقمحلتحل

كبريتاتبخلطتجارياالكيميائىالمنتجويحضر.الأنيلين

كلورأتوإضافة،الحديديالصوديومبسيانيدالحديدوز

النابخ.إلىالصوديوم

ولكنهالماء،فييذوبأويتبلر،لاالبروسيوالأزرق

3عس!413هىالكيميائيةوصيغته.القلوياتفييتحلل

يسمىالزيتيالدهانفىيستعمللونوهناكادلا!أ(.61

البروسي.الأزردتىالحمضأيضا

البروسي.الحمض:أيضاانظر

البشرةلونازرقاقتسببمرضيةحالةقالاررف

المتدفقالدمكانإذاالازرقاقويحدث.الخاطيةوالأغشية

علىيحتويالخاطيةوالأغشيةللبشرةالدمويةالأوعيةفي

يأانحتزل،الهيموجلوبينمنجداقليلةكمية

والهيموجلوبين.الأكسجينمعالمتحدغيرالهيموجلوبين

يحملالذيالحمراء،الدمكرياتفيالموجودالمركبهو

الأكسجينمعالهيموجلوبينيتحدوعندما.الأكسجين

الذيالدملونويبدو.فاغأحمرإلىالدملونيغيرفإنه

فيالختزلالهيموجلوبينمنكبيرةكمياتعلىيحتوي

الخاطية.والأغشيةالبشرةخلالمنإليهالنظرعندازرقاق

فييقطونالذينالناسبينالازرقاقيحدثوقد

كمياتعلىالهواءيحتويحيث؟الارتفاعشديدةأماكن

نتيجةيحدثوقد.للأكسجينالعاديةالكمياتمنأقل

تماماالاتحادمنالدميمنعحيث،الرئةأوالقلبفىلمرض

لعلةبالازرقاقالأزرقالوليديصابفمثلا.الأكسجينمع

ليتحدر"شهإلىالدخولمنالدمبعضتمنعبقلبه

الازرقاقويحدث.الأررقالوليدانظر:.بالأكسجين

شخصلتعرضنتيجةالدمويةالدورةتضعفعندماأيضا

قلبية.سكتةأوعصبيةلصدمةما

فيالكبيرالنقصعنالنابخالازرقاقيعالجوقد

وأمظلةباستخدامأوالمريضتنفسبتسهيل،الأكسجين

ضعفعنالنابخالازرقاقالأطباءويعالج،أكسجينكمامة

.الدمتدفقمعدلبزيادةالدمويةالدورة

أصبح؟(.أم-289،؟أهـ-)347شاهأرلان

ياجالماليزيولقبه،ام989هـ،ا014سنةماليزياملك

أجوبخ.بيرتواندي

وكان،بيراكولايةفي،جاجاهباتوفيشاهأزدلانولد

كوالافىتعليمهتلقى.بيراكفيالمالكةالأسرةأعضاءمن

وبالإضافة.المتحدةبالمملكةنوتنجهامجامعةوفيكانجسار

عاموفي.بلندنإنلنكولنفيالقانوندرسفإنهذلكإلى

الملايو.إلىشاهأزلانرجع،أم559هـ،أ375

أزلان!نالتارفي،ذلكتلتالتيسنةالعشرينوفي

القضائيالسلكفىمهمةمناصبعدةتولىقدشاه

أصبح،أم979هـ،أ004عاموفى.القانونيةوالخدمات

عامفيثم.الكبرىالماليزيةالمحكمةفيالقضاءرئيمر

ذلكمناستقالأنمالبثثملماليزيا.رئيساعينام829

أياموبعد.بيراكسلطانأصبحعندماسنتينبعدالمنصب

عاموفي.للملكنائئاليكوناختيرسلطاناتعيينهمن

ولاياتعلىالتسعةالحكاماختارام،989أهـ،041

الملكليكونشماهأزلان،الحكامبمؤتمريسمونالذينماليزيا

لماليزيا.التاسع

عاممصر،فييوليو23ثورةكانت.السويسأزملأ

فيالعربنكبةعلىفعلردأسبابهاأحدفى،ام529

الضباطمنالعديدرأىفقد.أم489عامفلسمطينحرب

الجيولقهزيمةبأعينهمالثورةتلكقادواالذينالصغار

جمالالمصريالرئيصإنبل.الحربتلكفيالعربية
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علىحوصرواممنواحداكان،الثورةتلكقائدعبدالناصر

ثورةقوادأعلنولذأك.أغالوجةافيالصهيونيةأغواتايد

الحيشلناءإعادةعلىتصميمهماالبدءمنديوليو23

مواجهةمنليتم!شحديثاتسليحاوتسليحهأطصرىا

يدركونالجددأضورةاقادةكان.الإسرائيليةالاعتداءات

ظلفيإلايتحققأنلايم!سقويجيشبناءأنبحسهم

متينة.تنمويةوقاعدةرا!ت!اقتصعاد

جادةمفاوضاتالجددالقادةلدأالأمعاس،اهذاوعلى

ماعلىللحصولالأمريكيةاالمتحدةالولاياتمعوحثيثة

أ!مهيونيةاالاعتداءاتلمواجهةالسلاحمنيحتاجونه

أ!وا،ياتاعلىعرضواكما،المصريةالأراضياعلىالمتكررة

تلاءبعدر.بأسوانأمحافياأصسدابماءتموي!!أيضاالمتحدة

المصريةأعيادةااتجهتالأمري!صةاالإدارةوكاطلةوتسويف

أسموشييتياالاتحادإلىعبدالناصرجمالالرثيسلزعامة

أسد!اعيةاالأسلحةعلىالحصمولفيللمساعدةطلبا)سابقا(

السوفييتاسعتجاب.المصريالجيشلتسليعالضرورية

اشئيصروقع،أم559عامسبتمبروفي.المصريللطلب

وذلكحياسلوهشاتشيومعأسلحةصفقةعلىعبدالناصر

أصسوفييتيةاالدباباتروالمدفعيةبالطائراتمصرلتزويد

الصئ.

الصفقةهذهعقدوأمريكابريطانيامنكلعارضتر

فيالسلاحمبيعاتلاحت!صارحصسرمنمثلتهلانظرا،لعنف!

الح!تدأ!كحتىالنشاصأهذاحصانحيث،العربيالوطن

الغضبذأطثنتيجة!نوكان.الغربيةأسدولاعلىمقتصرا

المشاريعجميعتنفيذبإلغاءنياولريصاأأمريكاقامتأن

إقامتهاعلىالمصريةالح!صمةمعالاتفاثتجالتيأ،قتصادية1

مصرالأمريكيةاالمتحدةأ!ولاياتاابلغتكمامصر.في

رففعهاعندالاسشو!شرجونخارجيتهاوزيرلسانع!

بأمعوان.العالىأصمعدابناءي!"

الغربية،والدولمصرب!تالأزمةحدةوارتفعت

أعيادةاووجدت.القناةمنطقةشيالطوارئأسةحاوأعلنت

أسسدالبناءأطرزماالتموي!لتأم!تو!ميلةأفض!أنالمصرية

تشك!!كانتاكتيالبريطانيةالسولسقخاةتأميماهيالعالي

العسكرممبللوجودأحملياالتجسيدالوقتذلكفي

نأالمصريينالقادةتقديروكانمصر.أرضعلىالبريطاني

خمسخلالكاشيةستكون،التأميمبعدأغناةاعبوررلمموم

.أ!عوان!مدبناءلتمويلسعنوات

أيضامنهمكة-الفترةتلكفي-المصريةأصقيادةاوكانت

يخوضونكانواالذينالجزائرلثواروالتأييدالدعمتقديمفي

منالاستقلالعلىالحصولممبيلفيداميةحربا

الفرنسي!تغضبإلىذلكأدىوقد،أغرنسياالالممتعمار

ئهم.واستيا

العملفيوالفرنسيةأصبريطانيةاالمصلحةالتقتوهكذا

التخطيطوبدأمصر.فيأسقائ!ااالسيا!يالنظامإنهاءعلى

الحكملإنهاءمصرضدمشتركعس!صيبعملللقياملصرا

أصممويس.اقناةواستعادةفيها،القائم

باستدعاءبريطانياقامتأم،569عامأغسطس!وفي

المسلحةقواذ!احشدفيفرنسامعوبدأت،الاحتياطي

المتوسط.الأديضالبحرشرقي

نأيقتضيالأولىمراحلهفيالعدوانسيناريووكان

تتقدموأن،المصريةالأراضيعلىبالهجومإلصرائي!!تقوم

بشنلذلكالتحضيرفيإلحرائيلبدأتوقد.القناةلممطقة

يزيدمامقتلعنأسفرت،غزةعلىلىأصصدإاواسعةغارة

علىالمصريةالحكومةردتوقد.مصرياجندياثلات!تعلى

العقبة،خليجبمدخلتيرانمضاءلة!لإعايهقأ،عتداء1ذأ!ك

ذلكأثروعلى.القناةعبرالمرورمنالإسرائيليةالسفنومنع

مصربغزو،مسبقإنذارأيوبدون،إسرائيلقام!

مميناريومنالتانيةالمرحلةبدأتوهنا.أغناةانحووتقدمت

وفرنسابريطانياطالبتحيثمصر،علىأصلاتياالعدوان

تحت،القناةمنقواتهماسحبومصرإسرائيلمنكلا

فيه.المرور!علامةتأمينيقتضيدوليامعبراحصنهاحجة

يشكللكونهالفرنسيالبريطانيالإنذارمصرورفضت

أكتوبر31وفي.الداخليةشؤونهافيمعافراتدخلا

المصريةالارا!يمشتركةوفرنسيةبريطانيةقواتحعاحمت

هماالقناةبمنطقةالمهمةالموانئم!اتن!تعلىوامحتوات

فيمصرفىالعربيالشعبواستبسلوبورفؤاد،لورسعيد

الحكوماتمعظمووقفتواستقلاأ،،حريتهعنالدفاع

مصر،خلفأقطارهمختلففيأحربياوالشعبالعرلية،

الإسلاميةالشعوبساندت!صماوالتأليد،الدعملهاتقدم

للسلامالمحبةالأخرىوالشعوبالثالثالعال!وشعوب

وقدوامشقلالها.سيادتهاعنالدفاعأجلمنمصركفاح

السوفييتيالاتحادمنقويةمعارضةأيضاالهجومذأسكواجه

بالتدخلهدداحيث،الأمريكيةالمتحدةوالولايات)سالقا(

المتحدةالولاياتحذرتكما،العدوانلإيقافأسسلحا

الكتلةبينالنوويةالمواجهةاحتمالاتمنالأمري!صة

الغربية.والدولالسوفييتية

الاحتلالقواتانسحبتديسمبرمن22وفي

مأ579مارسشهروبحلولمصر.منالفرنسيالبريطاني

التيالمصريةالأراضيمنأيضاالإسرائيليونانسحب

الفلسطيني.غزةقطاعومناحتلوها

للنظامالسياسيالمركزتقويةالحربنتالبلكم!كان

الرئيسولروز،العربيالوطنمستوىعلىالمصري

فىالملاحةحريةإسرائيلواممتعادةقوميا،لطلاعبدالناصر

أسهملحامليللتعويضوفرنساإنجلتراوكسب.تيرانمضائق
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الشرقفينفوذهمامنللحثيروفقدانهما،السويسقناة

رئيسأمشقالةالعدوانذلكنتائجمنكانكما،الأوسط

.م7591يناير9فيإيدنأنطونيالبريطانيالوزراء

قناة،لجماصر،لنااعبد،أنطوني،نأيد:أيضانظرا

تاريخ،مصر،مصربم؟هارولد،ماكميلانبمالسويس

الأوسط.الشرق

الطاقة(بمالنفط)نقصالسيارةان!:.الطاقةأزهة

الفحم(؟اليومالعاز)صساعةالغاز(بمتاريخية)لمجذةالشمسية

النفط(بمالراهنالوقتفيالحجريالمحمامشع!ال)تطورالحجري

الحفط(.صناعةلرمستقب!ط

الشرقىالساحلعلىتجاريومركزتركىميناءأرمير

أزميرتقع.نسمة772.948.1سكانهعدد،إيجةلبحر

تركياانظر:.إسطبولغربيجنوبكم032بعدعلى

والتبغالكرومخامأزميروتصدرالسياممية(.)الخريطة

إقليمعاصمةوهي.الزيتونوزيتوالقطنالمجففةوالفواكه

المديخةحكصتالميلادقبلالسابعالقرنومنذأزمير.

والأتراكوالرومانالإغريقمنهاحضيرةمختلفةشعوب

مأ442عامومن.العثمانيونوالأتراكوالمغولالسلاجقة

سيطرأم229عامحتىأم919منالفترةباسعتثناء

المديخة.علىالأتراك

تركيا.:أيضاان!

منكثيريستخدم،النبتةفيالازهرارنظامرالار!

مجموعةإلىيشيرونعندماالمصطلحهذاالنباتعلماء

زهرةمثلالنباتاتهذهمثلفيالمفردةوالزهرةالأزهار.من

إلىوبالإضافةإزهار.ذأتبوصفهاتصنفلاالتوليب

أوراققاعدةفيمفردةبصورةتنموالتيالأزهارفإن،ذلك

ذاتتعدلا،الصباحمجدأوالثعلبكزبرةمثل،النبات

.إزهار

العنقوديهماالإزهارمنالأساسيانوالنوعان

فيالبراعمتستمر،العنقوديالإزهاروفيوالمحدد.

فيهينموالذيالوقتفيالنبتةقمةمنبالقربالتفتع

الأدنىالجزءفيالموجودةالأزهارفإنوهكذا،.الساق

الجزءفيالموجودةالأزهارمنعمراأكبردائماهي

الأعلى،جزئهفيمسطحاالعنقودكانوإذا.الاعلى

تكون،نفسهالمستوىعلىموجودةالأزهاروجميع

تلكمنعمراأكبرالخاربمالجزءفيالموجودةالأزهار

الداخلي.الجزءفماالموجودة

والعذق،العنقود،زهرة:العنقوديالإزهارويشمل

والسنبلة.،الزهريوالعنقود،والرأس،الخيميوالإزهار

وأ،قصيرةسويقةهيزهرةكلفإنللعنقود،وبالنسبة

وذ)نباتالعجلوأنفالواديولزنبقة.جانبيةساق

وهيالعذقأماعناقيد.أصفر(أوقرمزيأوأبيضزهر

مجموعةفهيالأزهار،منالمصنوعالزفافإكليلتشبه

فماالموجودةوللأزهار.ال!علىجزئهافيمسطحةأزهار

فيالموجودةتلكمنأطولسويقاتالخارجيالجزء

مسطحةالخيميةالإزهارونبتةللإزهار.الدأخلىالجزء

العليابالحافةملتصقةوسعويقاتها،الأعلىجزئهافيأيضا

الخيار،خيميإزهارلهاالتيالنباتاتوتشمل.للساق

الإزهارذاتالنباتاتأما.والشبثالأبقار،وبقدونعر

الشمص،ودوارالسنانيالشوكنبات.فتشملالرأسي

الجزءفيومحتشدةسويقاتلهاليسصغيرةأزهارولها

الزهريالعنقودويشبه.الساققمةمنالمتمددالأعلى

الحالهوكما،الجانبيةالساقفيفرعالهأنإلاالعغقود

والسنبلة.اللأعشابمنوكثيرالشوفانإلىبالنسبة

.لحمويقاتلأزهارهاليسأنهإلابالعنقودأيضاشبيهة

الموجودالبرعمفإنالسنمةأوالمحددللإزهاروبالنسبة

هذهوتوقف،زهرةليصبحينموالساقحافةع!ى

فقطإضعافيةأزهارتنموأنويمكن.الساقنموالعملية

هيالوسطفيالموجودةوالزهرة،الجانبيةالفروععلى

هيالخارجيالجزءفيالموجودةوالأزهارعمرا،الأكبر

عمرا.الأصغر

الإزهارأنواع

العنقودي

الحي!الإرهار

العدقدالحقهةر!

الر!س

المحدد

الشمراخيالزهريالعقود

الممروخ!التركيص
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وهذاالشمراخي،يسمىال!زهارمنثالثنوعوهناك

عنقوديةالرئيسيةالساقفيهتكون،ممزوجتركيب

النوعلهذامثالالليلاكوزهرة.محددةالجانبيةوالأغصان

التربهيب.من

.الشمراخ:أيضاانظر

وضعتعليميةمؤسسةالأزهرجامعة.!جامعةالأزوو،

القائدأصقلي(ا)إلياسالصقليجوهربالقاهرةأساسها

.م079هـ،935عامرمضانمنعشرالرابعفىالفاطمي

فيهوأقيمت،العاميننحوا!لأساسجامعهابناءوأستغرق

هـ،036عامرمضانمنالسالغفيمرةلأولالصلاة

عرفماوهوم،719عاميونيومنوالعشرينالثاني

اللهرضيالزهراءفاطمةإلىنمسبة،الشريفبالجامإلأزهر

عنها.

التيغايتهإلىالأزهربدفعالفاطميونيسرعلم

الشيعيةوالدعوةالشيعىالفقهنشر:وهيأجلهامنأنشئ

عمروجامعىمثلالسنيةالمصريةالجوامعومنافسة

فيهماتعقدكانتاللذين،طولونوابنالعاصابن

مسجذابجعلهاكتفوابل،الكبرىالدراسيةالحلقات

فوقمنوتلقى.الجديدةملكهمعاصمةفييقومر!عميا

الدولةبرنامجبمثابةكانتالتيالجمعةخطبةمنبره

السيامميةوأهدافهممذهبهماإلىالدعوةوقصروا،الرسمي

الح!كادعائمتوطدتوعندما.خاصةمجالسعلى

وفتحتبالأزهر،الفاطميونالخلفاءاهتمبمصرالفاطمى

العزيزالخليفةعهدفيوالعقليةالدينيةالعلوملدرالممةأبوابه

ملجأبهوأنشأم(،699-هـ،386769-)365بالله

خيرةلهواستجلبواشخصا.وثلاثينخمسةيسعللفقرأء

عليهموأغدقواوقضاتها،الشيعيةالدعوةوعلماءفقهاء

العلمطلابوشجعوا،الكتبمنكثيراإليهونقلوا،المال

بينوكانوا.بهللالتحاقالأخرىالإسلاميةالبلادمن

وأروقةللدراسةمبانيهفىتوسعايجرونوالآخرالحين

ثابتةأموالأوخصصوا.للأساتذةومساكنللطلاب

رجالمنكثيرأسهمكماالأزهر،الجامععلىللإنفاق

أموالهممنجزءتخصيصفيالبروأهلوالأمراءالدولة

الذيالأزهر،شؤونوبقيةوالأساتذةالطلابعلىلتنفق

العلمبرسالةاسمهوارتبط،الاهتماملهذانتيجةاشتهر

.كبيرةجامعةوأصبح

أهلمنكانواإذ،الأيوبيينعهدعلىالأزهرحالتغير

فمئ،الشيعةاطفاطميينأثركلمحوحاولواولذا،السنة

عنهوقطعالأزهر،الجامعمنالخطةالأيوبيالدينصلاح

فيه،الدراسةفاهملتبماللهبأمرالحاكمعليهأوقفهمماكثيرا

مفتوحة،أبوابهظلت،ذلكمنالرغموعلى،نشاطهوعطل

.القاهرةفيالأزهرجامعةمى

مسرحاوكان،الأربعةالمذاهبعلىالسنيالفقهفيهيدرس

الأيوبي.العهدأواخرفىوالأدبالفكرأعلامبعضلنشاط

المماليكعهدفيجديدمنمكانتهالأزهراستعاد

الملكزادفقدأم(بمءأ7-0125هـ،229-)648

وأعادفيهالتعليموشجعبنائهفيالمملوكيبيبرسالظاهر

منكثيرحذوهوحذا.أم267هـ،665عامإليهالخطبة

كلمنوالعلماءالعلمطلابوأمه،صيتهفذاعالأمراء،

المغولغزواتأنمجدهفيوزاد،الإسلاميالعالمأنحاء

وأن،هناكالعلممعاهدعلىقضتالإمعلاميالمشرقفيم

إهمالإلىأدىمماالتفككأصابهابالمغربالإسلاميةالامة

.الزاهرةمدارسها

منبالقربالطبرسيةالمدرسةطيبرسالأميروبنى

أقنعاالأميروبنىام،031-أ903هـ،907عامال!زهر

عاممنهبالقربكذلكالأقنعاويةالمدرسةعبدالواحد

بالأزهرالمدرستانهاتانألحقتوقد.أم034هـ،074

.اليومإلىمنهجزءاومازالتابعد،فيما

المسجدبناءالناصريالجامداربشيرالطواشيوجدد

أكثرقاشبايوكان.ام036هـ،761عامحواليفيهوزاد

،الهجريالتاسعالقرنفيالأزهرأطجامعرعايةالحكام

المسجدبناءفيمازادهأكملفقد،الميلاديعشرالخامس

والعلماء.للفقراءمنشآتوأقام،ام494هـ،009عام
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-)239العثمانيالعهدفيقليلاالأزهرنجمأفل

سجلفقدذلك،ومعأم(508-اء17هـ،أ022

بنىفقدبالأزهر؟العثمانىالاهتماممظاهربعضالتاريخ

ليصليزاويةأوكلى()قاصدالقزدوغليكتخذاتعثمان

اهـ،481سنة،العميانبزاويةعرفت،العميانفيها

كتخذاتالرحمنعبدوكان.أم1735-736

اهتماماالناسأكثرمنأم(776اهـ،091)توفي

قبلةوأقامتأثيثها،وأحسنمقصورةبنىفقدبالأزهر،

وصهريجاالأيتاملتعليمومدرسةللخطابةومنبراللصلاة

الطيبرسيةالمدرسةبينالجديدةالمبانيووصلت.للمياه

والأقنعاوية.

الأزهرإلىبعدهمنوألممرتهباشاعلىمحمدونظر

فيدورمنلهلمابمالجانبمرهوبةمصريةمؤسسةبوصفه

،نفوذهلإضعافيسعونوكانوا.العامةوالشؤونالسياسة

فيه.الإصلاحاتبعضلإجراءيضطرونكانواولكنهم

القرنأواخرمنذكبيراوإصلاحاتطوراالأزهروشمهد

.الميلاديالتاسئكشر،الهجريعشرالثالث

الأزهرللجامعالداخليةالنظم

بالمجاورين،الأزهريؤمونالذينالعلمطلابعرف

وينقسم،خارجهالاخروالبعضالمسجدفيبعضهميقيم

البلدانبحعسب،طوائفإلىالمسجدداخليقيمونالذين

طائفةولكل،الفقهيالمذهبحسبأومنهايقدمونالتي

يضعحجراتوالأروقة.للجامعملاصقبهمخاصرواق

فيها.وينامون،ومتاعهمكتبهمالمجاورونالطلابفيها

الصعايدةرواقمنها:رواقا،وعشرونستةالانويوجد

.القاهرةفيالأزهرجامع

ورواقالشوامورواقالدكارنةورواقوالمدينةمكةورواق

البرناويةورواقالأتراكورواقالسناريةورواقالمغاربة

الحنابلة.ورواقالحنفيةورواقالجبرتورواق

ناظر،الوسطىالقرونفيالأزهررأسعلىكان

شيخ،رواقلكلوكانالدولةموظفىكباربينمنينتخب

)شيخعلميرئيسلهوأصبح،نقيبصوفيةطريقةولكل

الأقسامشيوخيرأسوهو،العثمانيالعهدمنذ(عموم

.مباشرةبالحكومةويتصلالختلفة

الشالعطلةوأطولها،العطلاتنظامالأزهرعرفوقد

نهايةنحوالفطر،عيدأيامبانتهاءوتنتهيرجببشهرتبدأ

الشؤونبتدبيرمسؤولويقوم.شوالمنالأولالأسبوع

)حصةالجرايةوتوزيعالمكتبةإدارةبينهامنالتيالإدارية

صغارمنعدديعاونه،والمدرسينالطلابعلى(الطعام

.والخدمالموظفين

بالأزهرالتعليم

فيسائدةوالحواشيالمتونكانت.والحواشىا!لتون

تكنولم،والعثمانيالمملوكيالعصرينخلالالأزهر،

هذاأنويبدو،الطلابأيديفيوجودالأمهاتللكتب

سواءوالمعاهدالمدارسسائرفىالسائدالشائعالنظامكان

المتونتلكأهمومنالمعاهد.منسواهفيماأمالأزهر،في

الصنهاجيداودبنلمحمدالأجروميةكتاب،والحواشي

الكفراويشرح:شروحهومنم(3321هـ،733)ت

هـ،09ه)تالأزهريوشرخم(6781هـ،ا202)ت

هـ،973للقزوينى)تالمفتاحتلخيصثمأم(.994

هـ،197)تالتفتازانىشرح،شروحهومنأم(،338

الأساتذةأنفيهشكلاالذيالأمرولكنأم(،938

علومفيالكتبأمهاتعلىيطلعونكانوا،المعلمين

مكتبةوكانت،والفلسفةوالمنطقوالعقيدةوالشريعةالعربية

تلبي-عنهاحديثالمقالةهذهفييردسوفالتي-الأزهر

بالمعرفةالشغوفينوالنابهين،الأساتذةهؤلاءاحتياجات

طلابهم.منالواسعة

الفقهيةالمذاهبكانت.والعقيدةالفقهتدريس

،والعقيدةالفقهتدريسبمقتضاهايتمالتيهىالأربعة

المذاهب.تلكحعسب،مجموعاتإلىالطلابوينقسم

همالشافعىالمذهبعلىيدرسونالذينالطلابوكان

والحنابلة.فالأحنافالمالكيةيليهم،الغالبةالكثرة

سلطانالمجاورينللعلماءكان.الأساتذةأحوالبعض

فالطلاب،ولدهعلىالوالدكسلطانطلابهمعلى

أيديهم،فيهيقبلونالذيالحدإلىكثيراشيوخهميحترمون

الخدماتمختلفلهمويؤدون،نعالهمويحملون

"شيخنا".أو"أستاذنا"أو"مولانا"بكلمةويخاطبونهم
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التشريم!كساويألمناسباتابعضشيأستعيوخايلبس

وأ،الخشبأوالجريدمنمقاعدعلىويجلسونلها.اأجتميزر

الأعمدةإلىظهورهممسندينالمسجدحصيرعلىيتربعون

للامشماعشيخهمحولا!لاب11ويتحلة!.دروسهمإلقاءأثناء

والرجوع،الدرسبعدعنهمدكراتوأخد،المتونشرحإلى

حفظعلىويستعينون.الحواشيعلي!تكثرالتيال!صبإلى

العهدفيالامتحاناتوكانتشعرا.منظومةلكتبدروسهم

أضلميذاأدعلىتدلأضلاميذهمأسشيوحايمنحهاإجازاتالأول

أضدريسه.يجيزهحضاباأومعينافناأجادقد

نأإلىهناالإشارةينبغي.قديماالأزهرعلماءمن

وكان،العثمانيالعصرفيإلاينشألمالأزهراشيخمنصب

مديركمنصبالمنصبوهذا(.عموم)شيخهولقبه

مكانتهوله،الختلفةالأقسامشيوخيرأسوهو.الجامعة

وقد.كمةالحاأسسلطةواالشعبأ!دىوالسياسيةالروحية

هـ،أ237-11)68الحرتياشحمنعبدالشيخلناحففا

عاممنذالأزهرشيوخلعضأسماءأم(4175822

أئمةمناخشياره!اأكانالذينأم688هـ،أ001

محمدالشيخ:منهمأطشيخةاتولىمنوأولالأزهر.علماء

ث!اأم(،968أهـ،01أ)تالمالكيالخرشيأطهعبدا

أم(.807هـ،أ021)تالنشرتيالشئمحمد

مخصبيتولوالموإنالأزهر،علماءأشحهرومن

(أم162هـ،066)تعبدالسلامبنالعز،المشيخة

مسموعمهيبامرهولاوكانالعلماء،بسلطانالملف

الشعب.وحماهير،المماليكسلاطينلدىالكلمة

أحسقلانياحجرابن-أيضا-العلماءهؤلاءومن

فتحصاحبأم(،944-1371هـ،852-)773

وصفهكما-كانو،البخاريصحيحشرحفىالباري

فيالرحلةإليهوانتهت،زمانهفيالحفاظإمام-السيوطي

.سواهحافظعصرهفييكنفلم،والحديثالرئا!مة

-075)الدميريالدينكمال-أيضا-ألثمهرهماومن

فيالأزهرأساتذةمنكالىأم(،504-9134هـ،808

مؤلف!-بعد-وهو.والأدبوالتفعسيروالفقهالحديث

،الحيوانأسماءفيهاأورد،الحيوانحياةالشهيرةالموسوعة

ثم،الحيواناسمفيهاكريد،الأبجديةالحروفعلىمرتبة

والعلمية.اللغويةللجوانبيتعرض

تقترنأسذيناالعلماءمن.حديثاالأزهرعلماءمن

الأزهرأحدثهاالتي،الشاملةالمهمحوةحركةلأ!عمائهم

فيالآثارعجائبمؤلف،الجبرتيوخارجها،مصرداحل

الفرنسيةالحملةأحداثفيهترج!وقدوالأخبمار،التراجم

وثيقة-مجموعهفي-والكتاب.عليمحمدوعصر

إلىبالإضافةعصر،شاهدالجبرتيكانإذ،هامةتاريخية

والوثائقالسنفيالمتقدمينرواياتمناعتمدهما

والدهكانوقدالقبور.شواهدمنلهوقعوما،التاريخية

هـ،أ121092)6أطهطاويارفاعةويعدأزهريا.عالما

المستنيرةالفكريةالرياداتأبرزمنأم(1081873

التيالعلميةالبعثةرافقواعظاوكانالأزهر،خرجهاالتي

واطلعالفرنسيةتعلمولكنهفرنسا،إلىعليمحمدأوفدها

الفرنسي،المجتمعفيالحياةجوان!وتأملآدابها،على

.المصريالمجتمعفيوتنويرإصلاحداعيةذأ!كبعدوصار

أهـ،323-)1266عبدهمحمدالشيخويأتي

ال!صلاخحركةروادمنالطليعةفيأم(509-ء18.

جمالرافق،أزهريعالموهو.إسالأميةأس!علىالشامل

في،الوثقىالعروةمجلةمعهوأصدر،الأفغانياالدين

إصلاخقانونصدرحتىالأزهر،بإصلاخونادىباريعر،

الكتابة،أصعاليبوجدد.ام598هـ،أ331عامالأزهر

وضعرح،والعربيةالإسلاميةالعلومفيالبحثومناهح

الهمذاني،مقامات:مثلالأدبيالتراثكتبمنالعديد

البلاغة.نهجو

الحديثةالعصورفيوجامعتهالأزهر

لإصلاححسيرةبجهودالحديثالمصريالتاريخحف!!

محمدالشيخلإصلاحهالمنادينأبرزمنوكانالأزهر،ا

،إصلاحبخطةالثانيعباسالخديويإشىتقدمفقد.عبده

عاممنرجب17فيتمهيديقانونا!عتصحدارفيووفوت

د!دارةمجلصوتألفأم.598يناير15أهـ،312

الأربعة.المذاهبيمثلونالذينشيوخهكبارمرالأزهر

مرتباتجعلفيتمثلتالتيال!صلاحلحركةالمجلصوعني

واهتم،التشريفلكساويقانونوامحتصدار،أصلشيوخ

العطلاتوحدد،الأطعمةتوزيعوتنظيمالمجاورينبمساكن

بمكتبةوعني،الحديثةالعلومبعضوأدخلأجلها،وقصر

به.الملحقةالمعاهدفيمكتباوأنشأالأزهر،

01رقمالقانونتحتجديداشوطااللإصلاخقطع

فيهوحدد،الدراسةموادفيهزيدتحيثأم119لسنة

برئاسةمجلسلهوأنشىءالأزهر،الجامعشيخاختصاص

نظامفيهووضعللأزهر،الأعلىالمجلسيسمىشيحه

معهدولكلشيخ،مذهبلكلوجعلالعلماء،كبارلهيئة

سنةللتخصعصخاصقسموأنشئ.إدارةمجلس

:أم039عامفيهالتعليميةالمراحلنظاموأدخ!.أم239

ومدتهوالثانوي2-أرلممنواتومدتهالابتدائيأ

ويضم،أرلمشواتومدتهوالعالي3-سنواتخمعي!

الدين.وأصولوالشريعةالعرليةاللغة:حصلياتتلاث

وكليةمرحلةكلفيتدرسالتيالدرا!ميةالموادوحددت

المهنة،فيتخصص،نوينعلىوهوالتخصمص،-4

بشغلالمهنةفيالمتخصصونويقوم.المادةفيوتخصص
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.القاهرةفينصربمدينةالأزهرلجامعةالإداريةالمباني

التدريسأوالمحاماةأوالإفتاءأوالقضاءأوالوعظوظائف

المتخصصونويقوم.الحكوميةوالمدارسالدينيةالمعاهدفي

.الثلاثالكلياتفيالتدريسوظائفبشغلالمادةفى

العالمية.شهادتهمعلىوأطلق

الطلبةبدخولفيهايسمحنظاميةغيرأقسامتوجد

النظامية،بالأقسامالقبولشروطفيهمتتوافرلمالذين

العربيةاللغةدراسةفيللتوسعالجمهورأفرأدوكذلك

إصلاحاتم5291يوليوثورةوأجرت.الدينيةوالعلوم

كلياتوإقامةهيئاتهتنظيمتمحيثالأزهرفيجذرية

أضجارةواوالعلوموالطبوالعربيةالإسلاميةللدراسات

.والإعلاموالهندسة

ذلكمنالقصدأنالأزهرإصلاخقانونوأوضح

الحديثالعلمسلاحيحملالذيالمسلمتخرلإلداعية

فياللهلدينوالتمكينالإسلامنشرفيليساهم،والإيمان

الأزهررسالةتلكومازالتكانت.الحياةمجالاتكل

هذهفعاليةمنالإمكاناتشحأضعفوربماالشريف

دعمهفيالمتعاقبةالحكوماتعزيمةيوهنلملكنهالرسالة

والعمل.للعلمشامخاصرحاعليهوالمحافظة

السياسيونضالهالأزهر

الأزهردورعلىتدلالتيالأحداثمنكثيرهناك

أروقتهومنالأزهر،منبرفوقفمنالعصور.عبرالنضالى

ومنوالتتار.الصليبيينلمقاومةالجهادصيحةعلتوأبهائه

الحملةضدالجهاددعوةانطلقت-أيضا-الأزهرداخل

لما":الجبرتييقولأم(.897هـ،أ2)13الفرنسية

علىالهجريالثالثالقرنفيالفرنساويينغلبةظهرت

الأزهرمشايخإلىكبيره!اأرسلقلاعهاوملكوامصر

البيوتعلىبالمدافعضربواذلكفعند،يجيبوهفلم،مراسل

أطلقواالأزهر،الجامع-بالخصوص-وتعمدوا،والحارات

كالغوريةالأماكنمنماجاورهوعلى،والبنادقالمدافععليه

الألطافياخفيونادوا:الجهةتلكأهلفضجوالفحامين،

"نخافممانجنا

،نابليونحملةضدمتواليتينثورتينالأزهرقادكماه

مارسوثورة،أم897هـ،أ312عامأكتوبرثورةوهما:

الفرنسيةالحملةإقامةجعلمما،أم008أهـ،521عام

يديقولالأولىالتورةوعن.يائسةفكرةمصرفي

الدعوة"كانت-الفرنسيةالحملةضباطأحد-لاجونكيير

خمسإليهايدعونالمؤذنينبأذانجهاراتختلطالثورةإلى

الإنجليزيالمؤرخأما".صلاةكلمعاليومفيمرات

قادةهمالأزهريون"كان:فيقولفرهيرولد،كريستوفر

أزهريعالمنشوبهايومالثورةوتزعماوالفداء،الوطنية

الشارعإلىنزلفقد،القدسىبدرالشيخهوشاب

نأباللهمؤمنكلداعياالناسمنغفيرجمعفيوخطب

ايلأزهر".الجامعإلىيذهب

تصرفاتبإسهابالجبرتيالرحمنعبدلناوصفوقد

فيوتفرقوا.".بخيولهمالأزهردخلواحينالحملةجنود

وهشمواوالسهاراتالقناديلوكسرواومقصورتهصحنه

والمصاحف،الكتبودشنوا..المجاورينالطلبةخزائن

وآخر.".دامموها.وبأرجلهمطرحوها،الأرضوعلى

اغتيالالفرنسيةالحملةضدالأزهرنضالعنمانضيفه

وقدلكليبر،-الشاميالأزهريالفتى-الحلبيسليمان

رفاقه.مناخرينأربعةمع،الإعدامحكمفيهونفذحوكم

الحلبي.سليمانانظر:

عمرفيقود،النضالبمسيرة-تاريخهعبر-الأزهرويمضي

البريطانيةالحملةضدالمقاومةحركة-أزهريعالم-مكرم

أبناءمن-عرابيأحمديقودثم،ام708هـ،أ222عام

عاموالخديويالإنجليزضدالوطنيةالحركة-الأزهر

العرابية.بالثورةالحركةسميتوقد،بما088هـ،أ218

ما919هـ،ا338ثورةقيادةفىالازهرشارككما

حركتهوقائعتدلالذي،زغلولسعدوهو،أبنائهبأحد

منكبيرةجمهرةوتأييد،حولهالأمةالتفافعلىالوطنية

ألنبي،اللوردماقالهبعضنسوقوهنا.لثورتهالأزهررجال

الحركةإن"مصر،فيالبريطانىالاستعمارقادةأحد

بحتة،سياسيةحركةالامربادئفيكانتالتيالوطنية

مركزهوالأزهروجامع.دينياطابعاتتخذالآنبدأت

والناريةالمثيرةالخطبفيهتلقىحيث،الدينيةالاضطرابات

فيبهاوالمعترفللأزهرالمقدسةللطبيعةوبالنظرنهار.ليل

كبحالممكنغيرمنفإن،الإسلاميالعالمأنحاءكافة

".بالقوةيرتادونهمنجما!
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الأزهرمكتبة

مدرسةالأصلفيكانمبنىفيالأزهرمكتبةأنشئت

تلكوكانطالأزهر،بمبنىألحقثمالأزهر،عنمستقلة

منالأزهرمكتبةوتعد.الأقنعاويةالمدرسةتسمىالمدرسة

منخزائنهاماتضمهعددبلغإذ،العامةالمكتباتأغنى

إلىمجلداتهاعددتصسل،عنواناه؟004نحوالعناوين

المطبوعة.الكتبعنهذا.كتابالمليونربععلىمايزيد

لانادر،وبعضها،مخطوط25).00فتبلغالخطوطاتأما

الكتبدأرذلكفىبما،الخزائنمنسواهافيمايوجد

المصرية.

الخديوية)المكتبةالمصريةالكتبدارأنشئتوعندما

المدارسفىكانتالتيجمئالكتبنقلتسابقا(،

حظحسنمنولكن،الجديدةالمكتبةتلكإلىالختلفة

تمس.لمهيكمابقيتأنالأزهرمكتبة

الأزهرمجلة

مأ039اهـ،934عاممنذالأزهرمجلةتصدر

إلىغيرثم،الإسلامنوراسمهاوكان،شهريةمجلةوهي

غيررجالتحريرهارأسالفتراتبعضوفيالأزهر.مجلة

سبيلعلىفمنهمالفكر.أهلأفذاذمنولكنهم،أزهريين

العقاد،محمودوعباس،وجديفريدمحمد:المثال

غرةصدورهاتواليالمجلةتزالوما.الخطيبالدينومحب

موضوعاتتعالجملاحقوتصدر،هجريشهركل

.مفيدةإسلامية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

والتعليمالتردية

الإسلاميةالدولفىوالتعليمالتربية

الحقحادعلىالحقجاد

الجامعة

العبيديودالفاطميون

لقاهرةا

المسحد

تاريخمصر،

598هـ،073-282)منصوربوأ،لأزهريا

نوحبنطلحةبنالأزهربنأحمدبنمحمدم(.089-

كالزجاج،الشأنأهلمنالجلةأدركأديبلغوي،الهروي

وابنسليمانبنالربيععنوأخذدريدوابنونفطويه

القرامطةحثاسرتهمنعائدابغدادإلىجاء.السرأج

منفحفظعليهموتعلم،الباديةفيطويلازمنافيهمفبقي

وعللوالتفسيراللغةفيوصنف،وحدثوأملى،طرقهم

،العربعنيقولفيماحجة،نفيسةكتباوالنحوالقراءأت

اللغة.فىرأساوكان

صنف.الغريبينصاحبالهرويأبوعبيدعنهوأخذ

وهواللغةتهذيباللغةفىالمشهوركتابهمنهاكثيرةكتبا

فيلهشاهدوهو،وأحسنه،اللغةفيصنفكتابأكبر

ولى،الحينكتابفىالخليلنسقعلىرتبه،وتبحرهاطلاعه

التفسير،فيوالتقريب،المزنيمختصرألفاظتفسير

بالحديثعارفاوكانذلكوغير،تمامأبيلثعروشرح

الإسناد.عالي

هـ،ا938-131)8إسماعيل،الأزهري

الشيخبنأحمدالسيدبنإسماعيلأم(969أ-009

زعيم.،الأزهريبإسماعيلالمعروفالمفتيإسماعيل

ودين.علمبيتفيولدسودانيسياسى

مدنيبوادالمتوسطةبالمدرسةالازهريإسماعيلالتحق

غردونبكليةالتحقكماام،139اهـ،332سنة

عاموفي.أم719هـ،أ337عامبالخرطومالتذكارية

لتهنئةالسودانأعيانوفدفيجدهصحبأم919

الأولىالعالميةالحربفىانتصارهاعلىبريطانياحكومة

أم(.191-189)4

للرياضياتمدرساعين

الإنجليزيةواللغةوالجغرافيا

دراستهيكملأنقبل

عامابتعثثم،بالكلية

الجامعةإلىأم279

حيثببيروتالأمريكية

والتربية،الرياضياتدرس

الأزهريإسماىلالتخرجعندرسالتهوكتب

الجامعةوفيالصفر.عن

إلىالأزهريعاد.العربيةللرابطةرئيساالطلاباختاره

كليةفيمعلماوعينأم039أهـ،934عامالسودان

(.الانالخرطوم)جامعةالتذكاريةغردون

وانتخبالخريجينمؤتمرتأس!ام379عامفي

رئيساانتخبأم439عاموفي.لهعاماأميناالأزهري

منالاستقلالنحوسريعةبخطىالأمةواتجهتللمؤتمر،

مؤتمرانقسمالأحداثتلكخضموفي.البريطانيةالإدارة

بحكومةنادىالذيالأشقاءحزب:حزبينإلىالخريجين

الأزهريوكانممصربالاتحادالسودانفىديمقراطية

باستقلالنادىالذيالأمةوحزب،الحزبهذارئيس

.التامالسودان

اللواءودخلالمصريةالثورةقامتام529سنةوفي

للتنسيقالسودانيةالأحزابمعمفاوضاتفينجيبمحمد

حزباالاتحاديةالأحزابوبقيةالأشقاءحزبوكونبينها،

إسماعيلواختير،الاتحاديالوطنيالحزبهوواحدا

فيحرةانتخاباتجرتذلكبعد.لهرئيحساالأزهري

الديمقراطيةالمؤسساتخلالمنمصيرهلتقريرالسودان

بقيادةالاتحاديالوطنيالحزبفيهافاز،والدستورية
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أولالبرلمانوعين.ام539سنةالأزهريإسماعيل

.الأزهريبرئاسةالبلاد،فيوطنيةحكومة

قيادةمعالأزهريإسماعيلاتفقأم459سنةوفي

داخلمنالتامالسوداناستقلالإعلانعلىالأمةحزب

.ام569ينايرأولفىرئاستهتحتذلكوتم.البرلمان

جديدةبرلمانيةانتخاباتعقدتام589عامفي

الشعبحزببينائتلافوفاز،الأزهريفيهاأقصي

الأمةحزبوبينالميرغنيعليالسيدبزعامةالديمقراطي

وزارةوتألفت.المهديعبدالرحمنالسيديرعاهالذي

الأمة.حزبسكرتيرخليلعبداللهبرئاسةائتلافية

الحكمفانتقل،الحكمفيصعوباتالوزارةهذهووجدت

نوفمبرفيعسكريحكموأقيمعبودإبراهيمالفريقإلى

الحكمالأزهريإسماعيلالرئيسوعارض.ام589

فسجن.العسكري

بالحكمفأطيحأكتوبرثورةاندلعتام469سنةوفي

الوطنيالحزبفيهافازانتخاباتوأجريت،العسكري

لمجلسرئيعمئاالأزهريإسماعيلالسيدواختير،الاتحادي

مايوانقلابقيامحتىالمنصبهذاشقلدوظل.السيادة

بالحكومةأطاحالذي،نميريجعفربقيادةام969

إلىوأرسلالأزهريعلىالقبضوألقي،الديمقراطية

وتوفاهمرضأنمالبثثمقليلةألممابيعفيهوظل،السجن

سجنه.فيوهوالله

إنجاحفيتمثلتالتيالسياسيةبالحنكةالأزهريعرف

.أم679حرببعدالعربيالقمةمؤتمر

،البرلمانإلىالطريق:بعنوانكتاباالأزهريألف

مرتين.طبع

فيوتقع.البرتغالتتبعجزرتسعمنمجموعةالارور

غربىأكم0023نحوبعدعلىالشماليالأطلسيالمحيط

التيوالكبليةالجويةالخطوططريقعلىوتقع،البرتغال

كم434.22الجزرمساحةوتبلغوأمريكا.أوروباتربط

كم.551طولهيبلغساحليخطوبها

ويعي!،نسمة942و005قرابةالازورجزرفييعيش

يعيشمماأكثرازوريأصلمنسكانالمتحدةالولاياتفي

بونتاهىالازورجزرفيالرئيسيةوالمدينةالازور.جزرفى

ساوميغيل.جزيرةفيديلجادا،

بركانيةجباللمسلسلةقممالازورجزرتشكل

الأطلسيالمحيطمنتصفعبرتمتدالماءتحتضخمة

تقريبا.الجنوبيالقطبقارةحتىأيسلندامنالأوسط

منكبيروجزء.المنطقةفيتماماشائعأمروالزلازل

الشاميةالذرةينتجاشجار،وذوالتلالكثيرالأراضي

.والحمضياتوالعنب

لازورا

المحيطفيتقعالجزرمنمجموعة

الجزروتقع.الشماليالأطلسي

نحولعدعلىالحرتغالتتبعالتي

البرتغاليالمرغربيأكم03،"

الرئيسى.

ثلاصضحمصه!أ!ا
ول!با"كا.

ةلبرتغال

آأمرليطلسيا&الفباإ

لمئر!

حه

غونزالوالمكتشفالملاحادعى،أم431عاموفي

كانأحدمنوما.للبرتغالملكالازورجزرأنكابرال

استعمرتماسرعانالبرتغالولكن،انذاكالجزرفييعيش

الحربإبانبحريةقاعدةالجزربريطانياواستخدمتالجزر.

المتحدةوللولاياتام(459-1)939الثانيةالعالمية

الازور.جزرفيعسكريةمنشات

عارض،العشرينالقرنمنالسبعينياتأوأسطفي

وبموجبللجزر.الشديدالبرتغالحكمالازوريينمنكثير

اللاحقة،وتعديلاتهأم769لعامالبرتغالىالدلممتور

الذاتىبالحكمسمتعبرتغالياإقليماالازورجزرأصبحت

استمرواالازورسكانبعضول!ش(.بنفسهنفسه)يحكم

الكامل.بالاستقلاليطالبون

ديلجادا.بونتا،جزيرة،فلوريس:أيضاانظر

صيغته،النحاسعلىيحتويمعدنالاروريت

بسبب،ازوريتسميوقد.ولح3ح(2)230)+ه(لكيميائيةا

ممعدنعادةويوجد.السماويالأزرقاللازورديلونه

الملكيت.يسمىأخضرنحاسى

فيثانويانحاسيامصدرايستخدمأنيمكنأنهومع

يستخدمالازوريتفإن،نحاسلمنجمالأوليةالأشغال

الخضاباستخدموقد.المجوهراتفيأسامميةبصورة

والمصدر.الزيتيالرلمممفيقديماالأزرقالازوريتي

ناميبيا،في،تسوميبهوالازوريتلبلوراتالرئيسي

في،تشيسىمصدرهاكمالآالبلوراتأكثرولكن

فرنسا.

.المعدنأيضا:انظر

ل!مانتا!ر!وها!مابالأ!سىالمحيط

جراسيوساكاثلورس

ساحم!لاجسمطار

وجورج*ءل!
!!يلهيرواسموالقرادو

دوليكولتا.

شمال38

العرضخطالازور!ف

ديلحادابولتا

ميلأ00

كمأ000ماريا!سانلا
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عميقغيركبيرداخلىبحرآزوفبحريحر.ارو!،

بالبحروشصل.وأوكرانياروسيابينالحدوديشكل

البحرانظر:.الموقعلمعرفة.كيرشبمضيقالأسود

ويببئ2،كم37لأ055نحوالبحرمساحةتبلغالأسود.

اوسيفاشالغربيطرفهويسمىفقط،أم5عمقه

الكثيرةوالاهوارالمستنقعاتبسبب،ا!لتعفنةالبحيرة

النقلوالعواصفالجليدويجعل.هناكالرائحةكريهة

الشتاء.فصلأثناءخوابالسفن

(بموالمكياج)1!رياءالمسرحبمالباليهالأوبرابمانظر:الأرياء.

.(التقديدية)الأزياءالمللابس

التراثم!صناتأحدالعربيةالشعبيةالأزياء

الحياةجوانبوعمومالعصرروحعنتعبرالتىالعربي

العصرفيالعربزيفكان.والفكريةوألاجتماعيةالمادية

الركبتين،إلىيصلجلبابمنيتكونبسيطا،الجاهلي

منعباءةالجلبابوفوق،مبرومبحزامالوسطعلىويشد

الرأسويغطىونحوها،المعزوبرأوالخشنالصوف

الزيهذاوكانلتثبيتها.عقالفوقهايوضعبكوفية

حريةعلىيساعدحيث،البدويالمجتمعطبيعةينا!م!

.والترحالالحركة

العربيةالشعبيةالأزياءتطور

منالإسلامصدرفيالعربيةالشعبيةالأزياءتكونت

القمصانويشمل،ويخاطيفصلالأولالصنف:صنفين

الأرديةفيش!لالثانيالصنفأماوالصراويل.والجلابيب

إلىالإسلاميةالفتوحاتأدت.والأربطةوالأزروالمطارف

البذخوازديادمعيشتهما،مستوىورقىالعربمواردزيادة

خياطتها.فيوالتفنوأنواعها،أزيائهمكميةفىوالترف

الزيمثلالأخرىالأزياءبعضبطرزالعربيةالآزياءوتأثرت

ظلتأنهاإلا،اليونانيوالزيالرومانيوالزيالفارسي

متميزا.طرازا

لرجالاأزياء

خارجية،وألبسةأكسية:إلىالرجالأزياءتقسيميمكن

يليوفيما.القدموألبسة،الرأسوأغطية،داخليةوألبسة

منها:كللمواصفاتعرض

،العباءة-أ:علىتشتملالخارجيةوالألبسةالأكسية

.الجلباب-4،الثوب3-،الجبة-2

.الأماممنمفتوحة،فضفاضطويلرداءالعباءة

معالكتفينعلىبوضعهاالخارجيةالملابسفوقترتدى

فتحتانولها،أكماملهاليس.الجسمعلىتتدلىتركها

للمادةتبعاالعباءةأسماءوتتعدد.اليدانمنهماتخرج

الخارجيةأوالبتيةفمنهانسجها.وطريقةمنهاالمصنوعة

الدشداشة،أووالثو!،والغترة،العقال.الشعميلزيهكويتيطفل

(.احشت)اوالعباءة

وهناكالوبر.أوالصوفمنتصنعرقيقةعباءةوهي

وغالبا.الثقيلالصوفمنتصنعسمي!صةعباءةوهوالبشت

فمنهاالعباءاتألوانوتتعدد.القصبمنبخيوطماتطرر

والكستنائي.والأسودالأبيض

منواسعةالأماممنمفتوحة،طويللباسالجبة

الخارجية،الملابصرفوقترتدىأزرار.لهاوليس،الأسفل

غالبايرتديها.واسعةأكمامولها،جيوبأوياقةلهاليس

.والأردنوسوريامصرفيوالوعاظالأئمة

العربية،الدولمنكثيرفيالرئيسيالملبسالثوب

طويلوهو.الدشداشمةأوالدشداشأيضاعليهيطلقحيث

له،الأسفلمنواسع،بأكملهالجسميغطيفضفاض

الأماممنوجيب،جانبيانوجيبانوأزرار،وياقةأكمام

خفيفقماشمنأوالقطنيصئمناليسار،جهةللأعلى

الصوفومن،الصيفخلالليلبسغيرهأوأبيضلونذي

ويعتبرالشتاء.خلاليلبعي!متعددةألوأنذيثقيلقماشأو

غالبيةفيالرسميالزيوالعقالالشماغأوالغترةمعالثوب

العربية.الخليجدول

ذاتطويلةمزدوجةقماشقطهعةمنيتكونالجلباب

وذ،الأسفلمنالمفتوحالكيستشبه،مستطيلشكل

غالباويكون.والذراعينللرقبةالأعلىمنثلاثفتحات
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قلىيمسعوديعربيشعبيزي

حطةأسود،شماعحرير،حطة،اليم!تمنوهيالحطاتمنأنواع

حمر.أيتحماغ،للوا

بدونها،أوبأكماميكونوقد،والأسفلالأعلىمنواسعا

صدرهيطرزوقدبدونها،أووبجيوببدونها،أووبأزرار

وتتعدد،خفيفقماشمنغالباويصنع.وأكمامهوعنقه

ألوانه.

،القمصانأ-:علىتشتملالداخليةالألبسة

2-السراويل.

عادةويصنعمباشرةالجسدعلىكالئايلبسالقميص!

وأقصيركمذاويكون،الصوفأوالأبيضالقطنمن

يكونوقدالوسطإلىيصلقصيرامايكونوغالبا.طويل

.الساقنصفإلىيصلطويلا

منالجسممنالأسفلالجزءليغطييلبسالسروال

ويكون،الشرواليسمىوقد.العساقينأسفلإلىالوسط

ويكون،الدشداشةأوالثوبتحتويلبساللونأبيض

شكلهأنإلاواسعا،يكونماوغالبا.مختلفةبألوان

.أخرىإلىمنطقةمنيختلفقدالتفصيلي

وأالكوفيةأوالحطة-ا:علىتشتملالرأسأغطية

العمامة.3-،العقال2-،الشماغأوالغترة

مربعةقمالققطعةالشماغأوالغترةأوالكوفيةأوالحطة

نصفينعلىتطوى.الصوفأوالقطنمنتصنعالشكل

طاقيةفوقالرأسعلىقاعدتهتوضعمثلثشكلعلىلتكون

وتتدلىالصدر،أمامالرأسجانبيعلىطرفاهايتدلىبحيث

إذاالخليجدولفيغترةتسمىوهيالظهر.علىمؤخرتها

أرضيتهاكانتإذايشماغاأوشماغاوتسمىبيضاء،كانت

سوداء.أوحمراءهندسيةبأشكالومزينةبيضاء

أسودوهوالمعز،صوفأوالإبلوبرمنيصنعالعقال

دائرتينشكلعلىالكوفيةأوالحطةعلىويلبس.اللون

خيطانأوخيطبهيتصلوقد،الاخرىفوقإحداهما

للخلف.يتدليان

طاقيةمنوتتكون.مباشرةالرأسعلىتلبسالعمامة

انظر:جهاتها.كلمنتغطهابيضاءقماشةحولهاتلف

العمامة.

العمامةالطواقيمنأنواع

لطربولثنا
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الخفاف2،النعال-ا:علىوتشتمل.القدمألبسة

جلديوشريط،سميكةجلديةقاعدةمنيتكونالنعل

منيمتدآخروشريط،القدممشطفوقيكونعريض

الخصصالجيبمعطرفهليدخلالنعلمقدمةإلىالجانب

ويصنع.الجلديةالقاعدةفيواحدشقفيالرجللإبهام

والأسود.والأصفرالأحمرألوانهومنباليد،النعل

قاعدةمنيتكون،الصنعبسيطجلديحذاءالخف

علىمقطوعةجلديةقطعةعليهامخيطسمي!فجلدية

الخلفمنطرفاهايوصلثمتقريباالحصانحذوةشكل

ألوانوذاومرتفعا،وعريضاطويلاالخفويكون.بالخياطة

والأسود.والأحمرالأصفرمثلمتعددة

لنساءازياءأ

خارجية،وألبسةأكسيةإلىالنساءأزياءتقسيميمكن

والحلي.،القدموألبسة،الوجهوأغطية،داخليةوألبسة

منها:كللمواصفاتعرضيليوفيما

،العباءةأ:علىتشتملالخارجيةوالألبسةالأكسية

.الثوب-3،الحبرة-2

الدولالخلئوبعضدولفىلبسهايشيعالعباءة

،الصوفأوالحريرأوالقطنمنوتصنع،الأخرىالعربية

التقليديالبرقعترتديبدوية

توضجع،أكماموبدونوطويلةواسعةوهيسوداء.وتكون

الجسم.بهاويلف،الرأسعلى

يشيعالأسود،الحريرمنمصنوعةسوداءملاءةالحبرة

الرأسعلىتوضعمصر.فيالشعبيةالأحياءفيلبسها

أجزائه.جميعلتغطيالجسمحولوتلف

وهو،الجلبابأوالهاشميأوالسبلةيسمىوقدالثوب

الكعبين،يغطيطويل،الأكمامواسع،فضفاضوأسعرداء

،متعددةألوانذو،الصوفأوالحريرأوالقطنمنمصنع

الذهببخيوطيطرزوقدبدونها،أوزخرفةذايكونوقد

بالترتر.ويحلى

.القمصان2-السراويل-أ:علىتشتملالداخليةالألبسة

تلبسهاالتيالسراويلأشكالتتعدد.السروال

منواسعةأو،للجسمملاصقةضيقةتكونفقدالنساء،

وقد.لأسفلأعلىمنواسعةأو،أسفلمنوضيقةأعلى

وأالتيلأوالقطنمنتصنع.قصيرةأوطويلةتكون

ولها،الخياطةمواضعونىأطرافهامنتطرزوقدالحرير.

.عديدةألوان

أوالشعاريسمىفقدالقميصتسميةتتعدد.القميص

قمالقمنويصنع،مباشرةالجسمعلىويلبس،الغلالة

كويتىعربىشعبىزي
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مطرزسروال

لهاوتكونشلحةيسمىوقد.أكمامبدونويكون،رقيق

الصدر.علىواسعةوفتحة،الكتفينعلىحمالتان

)الخمار(الطرحة-أ:علىتشتملالوجهأغطية

البرقع.3--النقاب2

وتوح،الوجهبهاويغطىالرأسعلىتوضعالطرحة

خفيفقماشمنوتصخعالوراء،إلىلتتدلىالكتفينعلى

خلفها.منالرؤيةتسهلاللونأسود

،اللونسوداء،الشكلمستطيلةقماشقطعةالنقاب

،الأماممنسائرهاويتدلى،الرأسعلىمنهاشطريوضع

موضعهما.ينقبحيثالعينينعدافيمابأكملهالوجهيغطي

منيصنع،العينينيكشفللوجهحجابالبرقع

اعلىالرأسعلىبشدهيلبسالأسود.الكريبأوالكتان

حتىويتدلى،الرأسخلفالجانبينمنوربطه،الجبين

الركبتين.

الخفاف2-،النعال-ا:علىتشتمل.القدمألبسة

.الجوارب-3

بجمالعنهيتميزولكنه،الرجالنعليشبهالنعل

والأحجاربالجواهريزينوقد،زخارفهوزيادةمظهره

بالمسكوالمحشوديبقيقمالقمنالمصنوعومنه،الكريمة

بالزنانير.المشدودالأسودومنهبالحرير،والخيط

بألوانهعنهيتحيزولكنه،الرجالخفيشبهالخف

.الثيابألوانمعتنسجمالتيالجذأبة

الأصلفارسيلباسهي،الرجللفافةوتعنيالجوارب

،الصوفأوالقطنمنتصنع.أرتدائهعلىالعربأقبل

ملونة.هندسيةبرسوموتزين

995قسحا!،فأزيمو

اللباس

الحلى

المصنوعةالحليمنمتعددةبأنواعالعربيةالمرأةتتزين

فمنها.والمرجانوالياقوتواللؤلؤوالفضةالذهب:من

فيتعلقالتيوالشنوف،الأذنأسفلفيتعلقالتيالأقراط

العنق.حولتعلقالتيوالعقودالأطواقومنها.الأذنأعلى

التىالأساوروهناكالأصالغ.فيتلبسالتيالخواتمومنها

اسميقان.تزينالتيالخلاخيلوكذلك،المعصمحولتلبس

الموضة.بمالعمامة،الملابس:أيضاانظر

الموضوععناصر

العربية.الشعبيةالأزياءتطور-ا

.لرجالاءزياأ-2

.الرأسأعطة-ج.الخارحيةوالألبسةالأكسية-أ

.القدمألبسة-دالداخليةالألبسة-!

النساء.أزياء-3

الوجه.أعطة-ج.الخارجيةوالألبسةالأكسية-أ

.القدمألبسة-د.الداخليةالألبسةب-

الحلى.-4

مؤلف.(م2991-0291)قسحاإ،زيمو!أ

وللكبار،للصغاركتاب004نحوكتب،أمريكي

والثقافة،العلومعلىوتركز،خياليةليستكتاباتهومعظم

وأغلب.العلومعلىالمبنيةالخياليةبكتاباتهاشتهروقد

أشخاصأزيموفعندوالرواياتالقصيرةالقصصأبطال

يشملأم(،059)الآليالإنسانأناوكتابه.آليون

منطويلمحبوبمسلسلوله.النوعهذامنمجموعة
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هذهمن،الأسساسملهاختارالعلميةالأساطير

والإمبراطوريةالأسسام(،)519الأسسألمجموعة:

الأسسأطرافأم(،)539الثانيةالأسسأم(؟)529
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فيأحدهما،الذاتيةسيرتهعنمؤلفينكتبكمابموالإنجيل
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.(م0891)لمستمرالملمرحا

فيإسمولينسكقرببتروفيتشيفىأزيموفولد

مدينةإلىأسرتهارتحلتعمرهمنالثالثةبلوغهوعندروسيا.

منبوسطنمدينةفىالحيويةالكيمياءبتدريسوقام.نيويورك

للكتالة.تفرغذلكوبعدأم589عامإلى9491عام

دائمةجذابةشجيرةالنت!امي،الريحانويسمىالاس

جنوبىفىالمتو!سطالأبيضالبحرإقليمفىبرياتنمو،الخضرة

،الخضرةقاتمةلامعةأوراقوللاسإفريقيا.وشماليأوروبا،

خاصةمفضلبستانينباتوهو.الرائحةطيبةبيضاءوأزهار

قيمةذاالآسنبات.وكانالمعتدلالشتاءذاتالمناطقفى

احتفالاتهم.فياستخدموهالذيناليونانقدماءلدىتمينة

صناعةفيبالزيتالغنيةوثمارهالاسأزهارتستخدم

فيالآسأخشابوتستخدمالدواء.صناعةوفيأحطورا

تستخدمكما،والأثاث)المشى(التسيارعصيصناعة

الجلود.دبغفيالجذور

حمراء.وثمارلامعةحضراءأوراقالاسلشجرة

عدذانفسهفىمضروبعددنابخ،الحسابفيالاس

3*3*3ك!3*3المثالسبيلعلى.المراتمنمحددا

يتعلقبوفيما.3ويكتب3للعددالخامسالأسيسمى

أما.الأسيالدليل5والعددالأساس3العدديسمى53

التكعيب.بمالتربيعفيسميانمالعددوالثالثالثانىسين19

العددهومالعددالأولوالأس.التربيعبمالتكعيبانظر:

هو133بمعنىواحد،فهومالعددالصفرأسأما،ذاته

الأعدادعلىالأهـهـأيضامفهوموينطبق.أيكون3.و

ذلك:مثالالسالبةوالكسور

حم!6-يكون32و32أيكون32

.اللوغاريتماتبمرقم،جوجولأيفئا:انظر

الأعداد.أنظمةانظر:.الأس

عليه،متعارفأستغاثةنداء.303.أسأو..أس

علىالثلاثةالأحرفتدلولاخطر،حالةفيسفينةتطلقه

الاتصالجهازعبرإرسالهالسهولةاختيرتوقدشىء.أي

7،3عأنقذونا:تعنيبأنهابعضهمفسرهاوربما.اللالمملكي

الشجيرأت،منلمجموعةالشائعالاسماليريالاس

شجرةالإنجليزيالبريوالآس.الصغيرةوالأشجار

وثمار،مصعقولةخضراءأوراقذاتالخضرةدأئمة

أعيادزيناتعلىالجاذبيةلإضفاءتستخدمحمراء

فييستخدمالبريألاسكانالماضيوفيالميلاد.

تسمىوكانتالميلاد،أعيادفيوالكنائسالمنازل

المقدسة.الشجرة

فيتنموالبريألاسمننوعثلاثمائةحواليوهناك

العالم.فيوالمدأريةالمعتدلةالمناطقمنكثير

أسوار،شكلفيتزرع،مفضلةزينةشجرةوالاس

الذينفسهالشهروهومايو.فيالبيضاءأزهارهاوتتفتح

وثمارهالزعرور.شعجرهوآخر،نباتأزهارفيهتتفتح

.النواةأحاديةثمارهيوإنما،حقيقيةفراولةليستالحمراء

سامةالآسوثمار.الآسشجرأتأنثىفيتظهروهى

اليابانية،ألاسوشجرةتأكلها.الطيورولكنللإنسان

الشكل،بيضاوية،ناعمةأوراقذات،الأغصانكثيفة

العوسج.تسمىسوداءوثمارها

ويستخدم،العروقمتماسكجدامتينالاسوخشب

وتفرز،والزخارف،والأثاث،الموسيقيةالآلاتصنعفي

)بيردليم(.الدابوقتسمىلزجةمادةالداخليةقشرته

الجنوبية،أمريكافيتزرعالتيألاسأنواعأوراقوتستخدم

.بالشايشبيهمشروبإنتاجفى
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الأسميزان

الهيدروجيني

)7(،منأقلهيدروحينيأسالحمضيةوللمحاليل.محايدا)7(الهيدروجينيالأسيكود،الهيدروحينىالأسميزانعلى

تغييرطريقعنالهيدروجينسالأسالمحلولفيمغموسةخاصةورقةتبين)7(.فوقهيدروجينيأسالقاعديةوللمحاليل

قاعديا.كانإداالأزرقو"الىحمضيا،المحلولكانإداالأحمراللونإلىالورقةتتحول.اللون

ادكيميائيونيستخدمهرقمالهيدرو!جيديالأس

ويتراوحما.محلولفىالهيدروجينأيوناتتركزلبيان

الأس410إلىصفرمنعامةالهيدروجينيالأس

حمضيالمحلولأنعلىيدل)7(تحتالذيالهيدروجيني

المحلولأنعلىيدل)7(فوقالذيالهيدروجينيوالأس

هولا،النقيالماءمثلالمحايدالمحلول)قلوي(.قاعدي

عند)7(لهالهيدروجينيوالأس،قاعديولا،حمضى

لجهداختصارهـ)+9(بوالحروف.25درجة

الهيدروجين.

نطامسيورنزنسيورنالعضويةالكيمياءعالماخترع

ألاسويعرف.أم909عامالهيدروجينيالأس

السلبى،اللوغاريتمأنهعلىمالمحلولالهيدروجينى

عنويعبر.فيهالهيدروجينأيوناتدتركيز(،01اللأساس

منلترفيالهيدروجينأيوناتمولاتبعددالتركيزهذا

الأسذوفالمحلول.الجراميالجزيءانظر:.المحلول

من(المليونعلى)واحد016يحوي)6(،الهيدروجيني

لتر.لكلالهيدروجينأيوناتمنوأحدمول

الأسبعدادغالباالهيدروجينيالأسيقاس

تسمىخاصةبصبغاتأو،الإلكترونيالهيدروجيني

علىالدليللونويعتمد.والقاعديةالحمضيةالدلائل

الأسورقةوتحتوي.الهيدروجينأيوناتتركيز

سأكلعنداللونتغيرعديدةدلائلعلىالهيدروجيني

التفاعلاتمنكثيرويعتمد.مختلفهيدروجيني

الأسيستخدمكما،الهيدروجينىالأسعلىالكيميائية

صلاحيةولاختبارالجسمإفرازاتلتحليلالهيدروجيني

.المتعددةالصناعيةوللأغراض،معينةلمحاصيلالتربة

قامواأيرلنديينعلماءأربعةهمالأرلعة6الأسالد

مخطوطاتبتأليفالميلاديعشراسمالغالقرنأوائلفى

مايكل:همالعلماءهؤلاء.الأيرلنديالتاريخعن

أوملكورني،وفيرفيسا،أوكليريوبرغرن،أوكليري

العلماءهؤلاءعمل.كانإيجينانأوديووبرغرن

زمنيبترتيبالأيرلنديالتاريخسردهوالأساسي

حولياتأوأيرلندامملكةحولياتسمي)كرونودوجى(

إلىينتمونالأربعةأولئكوكان.الأربعةالأساتذة

منسنواتأرلغأمضواوقد.الفرنسيسكانطائفة

ديرفيالحولياتتأليففى،أم636إلىم6321

أيرلندا.فيدونغولبإقليم

أبرزأم(436-1)575أوكليريمايكلكان

محترفين،مؤرخينعائلةمنينحدروهو.الأربعةالأساتذة

أصبح.أجياللعدةالأودونلشيوخعنيؤرخونظلوا

فيلوفا،ببلدةالفرنسيحسكانديرفيعادياأخاأوكليري

وتدوينلجمعأيرلندا،إلىرؤساؤهأرسلهثم.بلجيكا

تاريخعلىالتركيزمع،الأيرلنديالتاريخعن،الخطوطات

ألممئتر.مقاطعة

عامة؟لداالبناء(،)أجزاءالمبانيتشييد:نظرا.الأساس

.اهسمكن(ءبنا)الملسكن

آلفه.الألفاظمعاجممنمعجمالبلاعكةأساس

فيألفماغيرعلىفيهسارعمر،بنمحمود،الزمخشري

مؤلفيمنسبقوهمنانتهجهالذيالمعجميالتأليف

الألفاظمعانيوإيراد،ترتيبه:الاختلاففشمل،المعاجم

.السياقطريقعنوتفسيرها

بح!سبالبلاغةأساسفيالكلماتترتب.ترتيبه

إلىالسابقينمنالزمخشريويعد،المجردةأصولهاأوائل

ذلك.فىالأولفيلمإنالترتيبهذا

عنألفاظهمعانيإيرادفيالبلاغةأساسخرج.المعانى

المعجمية،المعانىإلىأضافحيثذلك،فىالمألوف

بالمثقب،الشيء"ثقب:قولهذلكفمن،مجازيةمعاني
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نأغيروالقصور.بالعجزالعربيةوللمخيلةالعربيللعقلثاقبكوكبالمجازومن...مثقبودرالدر،اللآلوثقمب

الدينانتصاربعدلبثتما-كثرتهاعلى-الأساطيرهذهفيسفذالظلمةتحقبكأنهوالتلألؤ،الإضاءةشديد،ودري

تراثاباعتبارهاوالتلاشىأضبددافيأخذتأن-الجديد.ويدرؤها"فيها

النبوةعهدإبانالإسلامصدرفيذلكيكنولموثنيا.عنوفسرهاالكلماتالزمخشريشرح.السياق

العصورفىذلكاستمربل،فحمسبالراشدةوالخلافةفقدمعناها.عنيكشفسياتفيأ!عتخدامهاطريق

الأساطيرهذهمنالمسلمينفقهاءوقفحيث،اللاحقةومشتقاتهاالكلماتتصاريفعلىالبلاغةأساسسار

بينالمعرفيةالقطيعةحدبلغحاسماموقفا)الجاهلية(بعضهامرتبامنهاكلومعانيومزيداتها،وجموعها

منالإسلاموترأث،ناحيةمنالجاهليةالحصورموروثفيوسلكهابحض،وراءبعضهامتدرجابعض،على

المسلمونوالعلماءالروأةذلكفيشايحهمثم.أخرىناحيةعنمجازهاوتميزمعانيها،عنتفصيحعدةعبارات

بالغدينىحرججميغااصابهمفقد-التدوينعصرإبان-وقد،يح!بهمماالعباراتتلكتكونوقدحقائقها،

ضوءفىطبيعياوكانتدوينها.بلالأساطير،هذهروايةفيم!ا!ةفيقولىذلكع!ىأمثلضهومن،ذلكغيرتكون

الجاهليالعصرين-اكمنيةالمسافةوا!ع،ا!حةهذهوجمع!حصيد،فهوجزه:الزرع"حصد)حصد(:

العربيةالأساطيرمعظمتندثرأن-وينالى!حروازدهار!حصادهيومحقهوآتوا):الحصادزمانوهذاحصائد،

معهاتندثروأن،والمعرفيةالدينيةوظائفهافقدتأنبعدسبقيهـجمأولالبلاغةأساسيعدولذاالألعام:141.

التاريخية،الذاكرةمنوأخيلتهاأولقيقةاالطقوسيةتفاصيلها.العربيةالمكتبةفي

ت)إسحاقبنمحمدكتبعندماحدتماخوعلى.الزمخشريأيضا:انظر

بعضاضمنهاقدوكان،النبويةالسيرةم(976أهـ،52

أسطوريئ.مادةإلاتكنلمالتيالأولىالجاهليةأخبارمن)الأساطيرعلمالأساطبر،ان!:.الأعكرف!الاط

إلىفعمدم(828هـ،312)تهشامابنبعدهمنجاءالمارد.اليوسالية("

برغم-كاملشبهنحوعلىالأسطوريةالمادةهذهإسقاط

إلمحاق.ابندونايىةإليهنسبتحتى-خظمتهابتدبالحربنقدهاحكاياتالعرولالأساطير

والثقافيةالدينيةا!عةهذهأنمنارغموىلىمنهاضموضصعاتحولتدورالروايةبوساطةجيل

ال!ساطيراندثارفىالهائلفعلهافعلتقدوالتدوينيةوالملاحمالخرافاتعنوتختلف،الخارقةوالأحداءثالآلهة

مادتهافإنعقدها،وانفرطوظائفها،فقدتأنبعد،العربيةابتكرتالتيأوالإنسانيةالعربافعالتسجلالبى

للعامة،الأسطوريةالع!ةأوالج!حيةرا!زاصةى!تا!فيأساطير!صطلحوردوقد.والتسليةالتعليملاغراض

أسطورية!لمعناصر"إلىتحصلتأوتحللتو!!اورلى!،لى،والاعتقاديةالدينيةبالتصوراتمرتبطا،الكريمالقران

العربيةالثقافةإلى-منهاكثيرفي-تتسربأناستطاعتتسعةفيوذلكوالفكريةالروحية،والمعرفيةالطقوسية

تجلياتهاتتبدىوأن،والكتابيالشفاهيبشقيها،الإسلاميةالجمغ!جةمدنيةوواحدةمكيةسورثمانيفىمواضع

شكلعلىأو،سحريةعاداتأوكارساتشكلعلىتعريفهامبنالمممسرونتحرجحيثء!الأولينأساطير

وثنيسلوكشكلعلىأو،معقولةلاو!صسعاداتمنوالاطذيب"!بالاباطيلبنعتهاواكتفوا،دينيكمعتقد

غيرأو،إسلاميلاشععبيمعتقدشكلعلىأو،موروث!ميمونأنمصادفةمحضوليسلم!.القولزخرف

الشعبيةوالمعتقداتوالتقاليدالعاداتفيسائدهوممماذلكفيأيبمالمكيةالسورفي"الأولينلم"أساطيرعنالحديث

الذاتفىفاعلةلاتزالالتيالأسطوريةالجذورذاتالعربيةأجلمنايلأولى،سنواتهافياللإسلاميةأسدعوةابثممياق

نأأيضااستطاعتالتى-اليومإلىربما-العامةالعربيةالمعتقداتأنقاضع!الجديد()الإسلاميالمعتقدنشمر

العربيةالمصادرفيوالتدوينالتسجيلإلىطريقهاتعرفالحربيةالجزيرةفيذائعةكانتالتي)الوثنية(الأسطورية

فيجاءمانحوعلىمباشر،غيرأومباشربش!صل،القديمة.الإسلامظهورعند

وكذلكالأنبياء،وقصصالتفسيرومصادرالدينيةالمصادربالمعنىالأساطير.الأسطورةاندثارأسباب

الأدبوكتب،الأصنامعنكتبوماوالنحلالمللكتب،العربأنتؤكدالكريمالقرآنأكدهالذيالاصطلاحى

،الأمثالوكتبالجاهلىالشعرومصادر،اللغةومعاجم،الأسطوريةبالمرحلةمرواقد،الشعوبسائرشعأنشأنهم

الأخباروكتب،البلدانومعاجموالفتوحالمغازيوكتبالكونمنوموقفهمرؤيتهميعكسأسطورياتراثالهموأن

وكتب،والشعبيةالتاريخيةوالسيروالتراجموالأنسابأنكرماعكعرعلى،الأولىجاهليتهممنذوالوجودوالعالم

وغيرها.الموجودأتوغرائبالخلوقاتوعجائب،الحيواناتهامعلىينطويإنكاروهوالمستشرقينمنالمنكرون
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المادةأنمنالرغمعلى.العربيةالأساطيرمنكلاذج

سياقهامنمقتطعة-معظمهافي-جاءتالأسطورية

قدالعربأنتؤكدأنهاإلا،الثقافيأوديني-السوسيو

)أساطيرالكونيةالأساطير:نواعهاأبكلالأساطيرعرفوا

والألمماطير)الدينية(الطقوسيةوالاساطير(والتكوينالخلق

الحضارية،طيرلأساوا،الرمزيةلأساطيروا،لتعليميةا

فيالخارقةالكائناتمنونظائرهالمؤلهالبطلوأساطير

.والمتأخرةالسحيقةالجاهليةالعصور

يفرقأنالأسطوريةالمادةهذهفيالباحثويستطع

حفلفبعضمها؟التراثكتبفيتدوينهابشانأمرينبين

وردتوإن،متكاملةشبهأومتكاملةعربيةأساطيربتدوين

وأالطقسيسياقهامنومنتزعةالإيجاز،شديدةأومجملة

فيمامنهاأجزاءبعضبتدويناكتفىوبعضها،الشعائري

التيهيالعناصروهذه.الأسطورية"العناصر"باسميعرف

أوابدمصطلحم(868هـ،255)تالجاحظعليهاأطلق

فيالعربإيمان-المثالسبيلعلى-ومنهاالعرب

الشمس،إلىالثغرسنوإلقاء،والصدىبالهامةجاهليتهم

(،القوةمكمنالشعر)حيثالأ!ميرالفارسناصيةوجز

وزجروالتطروالعيافة،والكهانةبالسحرالإيمانومنها

إلخ....العينواختلاجالرجلوخدرالرداء،وشقالطر،

بكلالعربنيرانباسمالمعروفةالعربمعتقدأتومنها

والعلاماتيةوالسحريةالاعتقاديةورموزهاأنوأعها

ت)النويريذكرهافيأيضاأفاضالتى)السيميائية(

والعماربالرئيالإيمانومنهااهـ(.331هـ،732

علىوقدرتها،والسعاليالغيلانوكذلك،والهاتف

منالسعاليولا!حيماتشاء،صورةأيةفيوالتشكلالتحول

تناديأمأوحسناءفتاةهيئةعلىتتشكلالتىالجنسحرة

،الخلواتفيللساريأوالقفارفيللمسافروتتراءىوليدها

"عناصرلم!منذلكوغير،بهتتزوجوقد،فتفترسهفيتبعها،

صراحةالإسلامعنهنهىمما،أسطوريأصلأوطابعذات

منوصلناماأكثروماإلخلملم...غولولاصفرولا!اموللا

والأخبارالأمثالكتبفيالأسطوريةالعناصرهذه

الخلوقات.وعجائبوالحيوان

شدةعلى،فهىوصلتناالتىالأسطوريةالمادةأما

أساطيرفثمة،كثيرةفهيكاملةأوكاملةشبهإيجازها،

إلىطريقهاعرفتوقد،والتكوينبالخلقتتعلقكونية

وبعض،الموسوعيةوالتواريخالأخباركتبفيالتدوين

تتعلقأساطيروثمة.الموضوعةوالأحاديثالإسرائيليات

الجاهليةفيآلهتهمللعربكانفقد،الدينيةبالمعتقدات

عبادة-المنطقةشعوبسائرمثل-وعرفوا،والثانيةالأولى

فيالكريمالقرآنيشيرذلكوإلى،والقمريةالشمسيةالالهة

لاوالقمر،والشمسوالنهارالليلآياتهومن):تعالىقوله

!صد!.!خلقهنالذيللهواسجدواللقمر،ولاللشمستسجدوا

أصنامهمأكثروما،الجاهليةفىالعربالهةأكثروما37.

مراحلفى،الالهةهذهإلىالرامزةوأنصابهموأوثانهم

الشمسيةالالهةذلكمثال،ومتداخلةمتلاحقةعقائدية

وأ،العزىومثلها(والجمالوالحبالخمب)إلهةاللات

وردالتيالمنيةأوالموتإلهةباعتبارهامناةالقمريةألالهة

الالهةلهذهوكان2(..:)53النجمسورةفيذكرها

ت)الكلبيابنيرويكماوشعائرها،طقوسهاجميعها

تطوفكانتحينماقريشاأنومنهام(763اهـ،46

القوليالمنطوقهو)وهذاتنشد،الإسلامقبيلبالكعبة

،الأخرىالثالثةومناةوالعزىواللات:وتقو!(للأسطورة

وكانت.لترتجىشفاعتهنوإن،العلىالغرانيقفإنهن

.وشرهبخيرهللعالمالمدبرةهيالالهةهذهأنتزعمالعرب

أشهرهاومن،العسيارةوالنجومالكواكبعبدواكما

الميثولوجيافيوالإغراءوالحبالجمالالهة"الزهرة"

أوقعتأنهايعتقدونكانواالتيهىالالهةوهذه،العربية

وهماإغرأئها،شراكفي-وديئاعلما-ملكينأعظم

نأمنهماطلبتأنهاالأسطورةوتروي.وماروتهاروت

فعلماها،السماء،إلىبهيصعدانالذيالكلاميعلماها

،الأرضإلىبهتنزلمانسيتوهناكالسماء،إلىوعرجت

كوكب،الجميلالكوكبذلكوأ!بحت،هناكفبقيت

.العربعندواسروروالغناءوالحسنالحب

منبعبادتهمايرتبطوماونائلةإسافأسطورةو!لها

فيالحجلطقوسالمصاحبةالدينيةالأدعية)وهىالتلابي

العربأنإلىتشيرأخرىأسطوريةبقاياوثمة(.الجاهلية

الحيوانتقديسعرفواقد-الأولىجاهليتهمفي-أيضا

المرحلةإبانعبادتهعنفضملا(ذبحهتحريمثم)ومن

شجرةمثلالشجربعضتقديسوكذلك،الطوطمية

عبادةأيضاالعربعرفكماأنواطذاتوشجرة،الخلصة

كالمطرالطبيعيةالظوأهربعضقدسواكما،والملائكةالجن

إلىهولم!قزعلملموكان،قزحوقوسبالأنواء،وألاستسقاء

صارمتاخرةمرحلةفيثم،العربعندوالمطروالبرقالرعد

كذلك.والرزقالخصبإله"!هبل"كانكما،الحربإله

تصوراتهملهمكانتكما(المزدلفة)نارالنارالعربقدس

منهاوفعالهموالشياطين،وماثرهمالملائكةعنالميثولوجية

وهيعبقر،وأديفي-مثلا-الشعراءشياطينأسطورة

ولها،الشعريالإلهامتفسيرفىشارحةتعليليةأسطورة

.الشعوبأساطيرفينظائرها

بعالمتتعلقالتيالتعليليةالأساطيرمنكثيروللعرب

وعالم،الطبيعةبعالمأو(والدبرانالثريا)أسطورةالنجوم

أفاضمنأولالجاحظكانالذيالحيوانوعالم،النبات

بعالمتتعلقالتيالأساطيرفيوكذلك،أساطيرهذكرفي
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الإنسانعالموبينبينهاوالعلاقة،والغيلانوالسعاليالجن

بلقيس-مثلا-المشتركنتاجهمنكانوزواجعشقمن

ضارية.وحروبمعاركمنبينهماو!ماأوسبأ،ملكة

والعرافةوالكهانةالسحرأعمالمنكلهبذلكيرتبطوما

الجن.وتسخيروالقيافة

العربقصصبذكرتتعلقتاريخيةأساطيروثمة

والشعرالكريمالقرآنفىذكرهموردالذينالبائدة

المبكرةالتاريخيةالمصادرعندهاوقفتوقد.الجاهلى

وثمودالعماد،ذاتإرممثلوالتفاسير،الأخباروكتب

وماوغيره!اوالعماليقوجرهموجديسوطسموعاد،

مث!!أ!ة،آمنبمعتقداتهمأو،حروبمنبتاريخهميتعلق

فيالسموصاحبالإلهبمعنىإيل"سمولملمالشمسيالإله

الأسطورةتختلطأنقبل)السموءلباليمامةجومدينة

فضلا(.المتأخرةالإسلاميةوالشعبيةالتاريخيةبالمرويات

وإنشاءالمدنبظهورتتعلقالتيالأساطيربعضعن

والحصونالقصوربعضوبناء،مأربسدبممثلالسدود

الخورنقأوغمدانقصرمثل،الالهةوبيوتوالمعابد

منطقةفىماردوحصنالأبلقحصنومثلوالسدير

العماليق.عصرفيالجوف

عنفضلا،الحضاريةالأساطيرأيضاالعربعرفكما

موغلوبعضها،الخارقةالكائناتأوالخلوقاتبعضأساطير

وأسطورة،عناقأوعنقبنعوجأسطورةمثل،القدمفي

مسيرةمنالشيءتبصركانتالتيالكاهنة،اليمامةزرقاء

الكاهنأسطورةمثلنسبيا،حديثوبعضها.أيامثلاثة

ورجلوبيدواحد،بشقولدلأنهبذلكسميوقدشقبم

يدرجكانالذيسطحالكاهنوأسطورةواحدةوعين

عنوتروى.الجمجمةإلافيهعظمولا،الثوبيدرجكما

أسطوريطابعذاتغريبةوأحاديثعجيبةقصصكليهما

العامةالملامح.العربيةللأسطورةالعالميةالملامح.

مبادئتحكمهاقصة،هيحيث)منالعربيةللأسعاطير

العالمية.الميثولوجيافيذاتهاالملامحهىالقصعصى(السرد

وأإلهشمبهأو)إلهخارقلفاعلخارقاحدثاتتضمنفهى

تختلفالمقدسالحدثبهذاوهي(طبيعىفوقكائن

الشعبىالقصصيالتعبيرانماطسائرعنجذريااختلافا

الأسطوريالحدثهذايكونوقد.والدراميوالملحمي

)وحدةواحدقصصيعنصرمنيتكونبسيطاالخارق

الوحداتمنعددمنمركبايكونوقد(،حكائية

الزمنفىدائماالميثولوجيالحدثهذاويقع.الحكائية

الحيزوفى،المقدسةالبداياتزمن،القديمالأسطوري

واقعاتملكلاالأسطوريةالأمكنةحيث،الأسطوري

حقيقية.جغرافيةخاصيةبأيةيتسمأومحدداجغرافيا

فىيبدوالذي،للعربالميثولوجيالتراثهذامثلإن

جديرتراثهومعقولأ،لاأوخرافياتراثاالبعضنظر

العربي.التراثأعمدةأهممنباعتبارهوالتحليلبالدرس

.الأسطورةبمعلمالأساطير،:أيفئاانظر

كلبالدراوريتناولالأساطيرعلم.عكلمالأساطير،

صفاتفيللعاداتوخارقاالمألوفعنخارجايكونما

الناسحاول.الخرافيةوالخلوقاتوالطيروالحيوانالإنسان

نأذلكومثال.معينةأمورحدوثسببيفهمواأندائما

وما؟وتغيبالشمستشرقلماذايعرفواأنأرادواالناس

؟الأرضخلقتمكيفيعرفواأنأرادواكما؟البرقسب!

أولأ؟وجدتوأين؟الإنسانيةوجدتوكيف

الدين،طريقعنيقينيةإجاباتالناسيملكواليوم

العالمعنالأسئلةهذهمنلكثير،العلميةوالنظريات

لإعطاءاللازمةالمعرفةتنقصهمقديماكانووقد.حولهم

كانوامافغالباولذلكالأمور.تلكعنعلميةإجابات

عنقصصبشكلبالطبيعةالمتعلقةالأحداثيفسرون

كانفمثلا.الخرأفيينالأبطالوعنوإناثهاذكورهاالالهة

والمشكلاتالشروجودبهايفسرونقصةالإغريقلدى

كانتمضىفيمابأنهيعتقدونكانوابأنهمذلك.الأخرى

وقد.صندوقداخلمحبوسةومشكلاتهالعالمشرور

المسماةوهى،الأولىالمرأةبفتحهقامتعندماالناسهرب

وتدعىأساطير.تسمىالقصصهذهومثل.باندورا

!مملتزالولاالأساطير.علمعادةالأساطيردراسة

العلميةالحقائقلتفسيرالعالمأنحاءبعضفيالأساطير

بعالمنا.الخاصة

هيمقدسةبكائناتالقديمةالأساطيرمعظمتتعلق

خارقةبقوىبهاالمعتقدينتتمئكندالالهةوهذه.الآلهة

الرغمعلىولكنالبشر.قوةكبيرحدإلىتفوقللطبيعة

منالألهةمنكثيرافإنإليها،المنسوبةالخارقةالقوىمن

فىبرزواالذينالأبطالمنكثيراوكذلكالجنسين

فهم.إنسانيةخواصلهم)الميثولوجيا(القديمةالأساطير

بالتجاربويمرونوالحسدكالحبالعواطفوراءينساقون

الكائناتمنعددوهناك.والموتكالولادة،الإنسانية

منكثيروفيبعيد.حدإلىالبشرتشبهالأسطورية

فيالسائدةالمثلتبرزللالهةالإنسانيةالصفاتفإنالحالات

بصفاتتتمتعوإناثاذكوراالطيبةفالالهةمجتفما.

بالصفاتالشريرةالالهةتتمتعبينما،المجتمعبهايعجب

المجتمع.ذلكيمقتهاالتي

أجابتكيفنعرفأنللأساطيربدراستناونستطجع

بالعالمالمتعلقةالأساسيةالأسئلةعنقديماالختلفةالمجتمعات

نأكيفلنعرفالأساطيرندرسونحن.فيهالفردومكان
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الختلفةبعاداتهمعيناأجتماعيانظاماطورالشعوبمنشعئا

.المتعددةحياتهوطرق

اللازمةالمادةالأساطيرقدمتالسنينالافمدىوعلى

الأساطيرألهمتكما.الشهيرةالعالميةالفنونمنلكثير

إبداعوالفنانينوالشعراءالأدباءالأسطوريةوالشخصيات

والرلعممالمعماريةوالهندسةوالموسيقىالأدبروائع

والنحت.

وأوهاموتخيلاتخرافاتمجردالأساطيركانت

تكنولمكونيةأحداثلتفسيراجتهاديةومحاولات

أليومالمتحضرللعالمبالنسبةوهي،الظنإلىإلاتستند

مجردغيرتعدلمالعلمىوالتقدمالأديانظهوروبعد

منجانبعلىالتعرفعلىتعينأنهاكما،تسليةقصص

الأقدمين.تفكير

هما:مجموعتينإلىالألمماطيرنقسمأننستطيع

نأالخلقأساطيروتحاول.التعليلوأساطيرالخلقأساطير

الأساطيرأما.الالهةوظهورالبشروخلقالكونأصلتفسر

الطيعية.الظواهرتفسيرإلىتهدففإنهاالتعليلية

أحدبأنيعتقدونكانوأمثلاالقدماءفالإسكنديخافيون

والبرقالرعديصنعكانالذيهو-ثورواسمه-الهتهم

اعتقدوقدالأعداءوجوهفيبمطرقةيقذفكانعندما

التعليل.هذايشبهبماالقدماءالإغريق

فقد،والموتبالمرضالمتعلقةالأساطيربعضوهناك

البدائيةالمجتمعاتوبعضالقديمةالمجتمعاتمنكثيراعتقد

الكائناتبعضأنالحاضرعصرنافىتعيشتزاللاالتي

الأساطيرتشيروقد.الموتتسببالتيهيالاسطورية

وهي،الأخلاقيةالقيمبعضإلىالوطنيينبالأبطالالمتعلقة

،أساسأيإلىاستنادهاعدمرغمالناسبهايؤمنأساطير

اسملهاليسأخرىأسطوريةمجموعةتجدقدكذلك

منخليطهيوإنماحيواناتأوبشراليعستإنهاإذمعين

رأسلهالذيالقديمةمصرفيأبوالهولذلكومثالالاثنين

أسد.وجسمإنسان

بعضحع!ا-أسطوريةوأماكنبقاعانجدكذلك

مثلوغيرهاوالعفاريتبالأرواحتزخروهي-المعتقدات

الإغريقأعتقدوقد.أليابانفيجبلأعلىفوجيجبل

كانواإذ""هاديسمثلالأرضتحتأسطوريةمواقعبوجود

فيها.تعيع!الموتىارواحأنيعتقدون

نأخذمختلفةلمجتمعاتمتشابهةأساطيرنقارنوعندما

الوراثيةوالخصائصالإحيائيةالعلاقاتالاعتباربعين

التيالطرقإلىتستندالإحيائيةفالعلاقات.والتاريخية

فيتحدثالتيالعامةللظواهرالناسبهايستجيب

ماووريقبيلةمنكلاعتقادذلكعلىوالمثال.محيطهم

كيفيةتصفبأسطورةالقدماءوالإغريقنيوزيلندافي

الخصائصعلاقةعنأماالسماء.عنالأرضانفصال

يعتقدكبيرامجتمعانجدفقدالأساطير،فيالورأثية

ذلكأصغر،مجتمعاتإلىينقسمعندمامعينةبأسطورة

بالطريقةالأسطورةتلكمنبجزءتحتفظجماعةكلللأن

ذاتالأساطيرهذهبينالعلاقةفتكونلها،تحلوالتي

الهةكبيرعنتروىالتيفالألمماطير.وراثيةخصعائص

تعتبرإندراالقديمالهنديوالمعبود،زيوسالقدماءالإغريق

منكثيرفيمتماث!يئنجدهماإذوراثيةخصعائصذات

القدماءالإغريقبأنالتشابههذاتفعسيرويمكن،الصفات

.مشتركحضاريأصلمننشأواقدالقدماءوالهنود

متشابهةأساطيرنجدعندماالتاريخيةالعلاقاتوتظهر

بعضهاإلىبعضهايمتلاثقافاتذأتمجتمعاتبين

قصيدتهكتبقدهسيودالإغريقيالشاعروكان.بصلة

متشابهةكثيرةيونانية-هنديةأساطيروفيهاالطويلة

الأدنىللشرقينالقديمالتاريخمنأساطيروكذلك

والأوسط.

العربعندالأساطير

تراثمنإليناوصلماأنالأدبدارسيبعضيقرر

كبير،اسطوريتراثوجودعلىصراحةيدللاالجاهليين

لماالتدوينعصرفيالمسلمينالرواةإهمالبسببوذلك

ذلكفىمنطلقين،الإسلاميةوعقيدتهميتفقلاممافيهرأوه

شيءكلكونهاحيثمنللأسطورةالعامفهمهممن

وقد".الواقعفىلهوجودلا"لمماآخربتعبيرأوالواقعيناقض

تسعةفيالكريمالقرانفيالأولينأساطيرلفظورد

!م!محمدلرسالةالمشركينتكذيبسياقفىمواضع

أساطيربأنهالقرآنيصفونفكانوأ.بخاصةوالقرآنبعامة

أساطيروقالوا).الأولينوخرافاتأباطيلأي،الأولين

.هالفرقاد:وأصيلا*!بكرةعليهتملىقهياكتتبهاالأولين

ويمكن.51:القلم!الأولينأساطيرقالآياتناعليهتللىإذا)

القديمالعهدفيتروىالتيالقصصمنكثيراإنالقول

منالكبيرةالطائفةتلكإلىتنتميأخرىساميةآثاروفي

أزمنةمنالعربيةالجزيرةقلبفيصيغتالتيالأساطير

فيإليناتسربقدالأساطيرهذهبعضأنغير.سحيقة

الخرافاتببعضمشوبا(العرب)أيامالأيامقصص

.العربأنسابإلىتسربكماالشعبيةوالحكايات

الحكايةلفنممثلةوليلةليلةألفحكاياتوتعد

علاءحكايةإلىنشيرأنويكفي.العربعندالخرافية

والأربعينباباعلىوحكايةالسحريوالمصباحالدين

الشجرةوحكايةوالشبحالصيادوحكاية،حرامي

الحاقداتالأخواتوحكايةالمغنيالطيروحكايةالمتكلمة

أحمد.الأميرحكايةثم
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أ!فاريتوابالجنوليلةليلةألفحكاياتوتزخر

البطليفركهسليمانخاتمالخوارقأبرزومن.والخوارق

حكايةفيكمايريدمالهويحققبأمرهيأتمرجنىلهفيظههر

خارقةأدواتالحكاياتفىوتتردد.الإسكافيمعرو!

قصةمنالثالثالصعلوكحكايةفيالطائرالحصانمثل

.الثلاثوالبناتالحمال

أكثروقدوالعنقاءالغولالعربيةالأساطيرمشهورومن

أضدرة.واالقلةفيمثلاوضربوهماذكرهمامنالشعراء

وأطائروهيزماناالعربيالشعرفيالهامةفكرةوسيطرت

القصاصتطلبهائمةوتظلالقتيلرأسمنتخرجدابة

منبالثأريؤخذحتىتهدأولااسقوني"!اسقونيوتردد

منكثيروظفوقد.وتعسكندمهمنفتروىالقاتل

واتخذوهاالأسطورةالحديثالعصرفيوالأدباءالشعراء

والأفكار.المعانيمنلكثيرورمزاقناغا

منالحشافيئالحكاياتتلكفيماالغربيونأدركوقد

طريقعنالقارئتأسرجديدةوصورمغزىورهافةممحر

يترجموهاأنبهمحدامما،البذخحياةمنتنبعالتيروعتها

العربية.الأساطيران!:.لغاتهمإلى

المصريةالأساطير

الأساطيرحولعليهاحصلناالتىالمعلوماتأقدمإن

جدرادعلىالمدونةالهيروغليفيةالكتاباتمنأتتالمصرية

داخلالدفنغرففىكتاباتعلىعثركماالقبور،

هذهلناتذكر.الأهراماتكتاباتوتسمىالأهرام

إلى0032منالفترةخلالالقدماءالمصريينأنالنصوص

مصطلحوتطور،آلهةتسعةيعبدونكانوا..مق0522

ترمزكانتالتي""نونمثلأخرىالهةليشملالتساعى

تلكحسبموجوداكانالذيالأعظمالمحيطإلى

الالهة:هذهومنوالسماء،الأرضخلققبلالأساطير

وأوزريص!،،ونفتيس،وإيزيعرنوبيص!،وأتور،وها،حورس

-مونوآ،ستو،وتيفنوت،وبتاخ،نمووآ،وتوت،ورع

.رع

نسجتالتيوالأساطيرالقديمةمصرلالهةوكان

الأخرىالحضاراتمنكثيرأمعاطيرفيكبيرتأثيرحولها

.المجاورة

الإغريقية()ندةليونااطيرلأساا

اللوحفىمدونةاليونانيةالأساطيرأقدمعلىعثر

للغتالتيالمصينيةالحضارةعهدإلىيعودالذيالطيني

إلىالميلادقبلعشرالخام!رالقرنمنالفترةحلالذروتها

عدةالحضارةهذهوشملتالميلاد.قبلعشرالثالثالقرن

إلىالأأ!احتلكأشارتوقدمسينيا.بينهامنيونانيةمدن

الحضارةوسقطت.بوسيدونباسمالرلمجصيمسينيامعبود

القرنوفيالميلاد.قبلعشرالثالثالقرنخلالالمسينية

اليونانغربيشعمالفيالدوريونجاء..مقعشرالثاني

التاليةالأربعةالقرونوخلالالمسينيين،أرضفيواستقروا

الأساطيراتحدتالقدماءللإغريقالمظلمةبالفترةالمعروفة

المعروفةالتقليديةالأساطيرلتشكلوالدوريةالمسينية

للإغريق.

أقدمهامجموعاتعدةإلىاليونانآلهةوتنقسم

كانواالذينالأوليمبيونوأقواهاكرونوس!بقيادةالتيتانيون

أكبرهمآلهةستةأعلاهافيدرجاتعدةمنيتألفون

أثينا.أكبرهنإلاهاتوستزيوس

ألالهةمرتبةأساطيرهمفيالإغريقأبطالتبوأ.الأبطال

إنهمإذ،للموتعرضةكلهمأومعظمهماوكانتقريبا.

للآلهة،منتسبينيظلونول!صهمويموتونويكبرونيولدون

الالهة،جنسمنأنهميدعونكانوامنهمكثيرينإنبل

جاءتاللأولىالمجموعة:مجموعتينإلىينقسمونوهؤل!ء

حربفياششركتالثانيةوالمجموعةطروادةحربقب!!

قتلهوقصةالأولىالمجموعةضمنأوديبويأقي،طروادة

الفنانونويتداولهامعروفةأمهمنوتزوجهخطألوالده

قرنا.25منأكثرمنذوالكتاب

،طروادةومدينةاليونانبينطروادةحرباندلعت

معطروادةإلىأ!مبرطةملكزوجةهيلينفرتعندما

لمحاربةجيشااليونانيونفأعد،طروادةملكابنباريص

حولمعلوماتناوتأتي،اليونانإلىهيلينواستعادةطروادة

ومن.والأوديسةالإليادةملحمتيفيذكرمماالحربهذه

طروادةحربفياشتركواالذيناليوناني!تالأبطال

وأوديسيوس،هيلينزوجومنيلاوس،العامالقائدأجاممنون

،طروادةسعقوطإلىأدتخطةدبرالذيالذكيالقائد

طروادةأبطالأشهرومن.اليونانيينالمحاربينأشهروأخيل

وباريس.هيكتورأيضا

لرومانيةاالأساطير

طبقصورةالرومانيةالأساطيرأنالكثيرونيعتقد

باليونانيينالروماناحتكوقد،اليونانيةالأساطيرمنالأصل

كانالفترةهذهقبلولكنالميلاد.قبلالثامنالقرنخلال

أوجهمنكثيراأنوالواقع.بهمالخاصةأساطيرهمللرومان

إلىترجعواليونانيةالرومانيةالأساطيربينالأساسيةالتشابه

.واليونانلروماالمشتركالأوروبيالهنديالتراثحقيقة

وتارلأصولهمتوضيحأسعاطيرهمشيالرومانحاول

تاريخيين.رجالآالهتهماعتبارإلىتوصلواوهكذاشععبهم

وكاناوريموس،رومولوسقصةذلكعلىمثالوأففسل

الحربإلهمارسهووأبماتتأممنولداتوأمينشقيق!ت

فىوضعوهمامباشرةولادتهماوبعد.أساطيرهمحمسب
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ثمبهما،اعتنتذئبةفالتقطتههماالتيبرنهرفىوألقوهماسلة

أصبحاأنإلىورباهماوأخذهماالرعاةأحداكتشفهما

المكاننفسفيمدينةإنشاءالفتيانوقرر.يافعينشابين

ذلكوبعدالتيبر،نهرعلىعندهالذئبةالتقطتهماالذي

بإنشاءرومولوسفقامريموسخلالهاقتلمشاجرةحدثت

..مق753سنةفيحدثذلكأنويفترضروما،مدينة

تقولكماملوكسبعةروماحكمعلىتعاقب

الدارسينأنغير،رومولوسأولهمالرومانيةالأساطير

ا!وادثوفيأصلاالملوكهؤلاءوجودفييشكون

الملوكهؤلاءيكونأنباحتمالويقولون،إليهمالمنسوبة

تاريخية.شخوصإلىذلكبعدتحولتللالهةرموزا

البطلأنكيفإينيوسكينتاسالرومانيالشاعرويذكر

بوضعوقامإيطالياإلىطروادةتدميربعدجاءإيخيس

الفكرةنفسوردتوقد..مأق9و03عاميبينالأسس

ملحمتهفىفيرجيلالشهيرالرومانىالشاعرقبلمن

بينيربطفيرجيلأننجدوهكذاالإنيادة.باسمالمعروفة

فيمعروفحدثوهيطروادةوحربرومامدينةإنشاء

الإغريقية.الأساطير

السلتيةطيرالأسا

الأوروبيةالهنديةالأقوامإلىالسلتيينصليرحبن

بألمانياالانيسمىفيماالسلتيينمعظمعاشوقد،القديمة

بعدواستقرواالميلاد.قبلالسادسالقرنإلىالغربيةالجنوبية

ؤتأتي.البريطانيةالجزروفىالغربيةأوروباأنحاءفىذلك

الرموزمنالسلتيةالأساطيرحولمعلوماتنامعظم

فيمسيماولاالبريطانيةالجزرفىوالحوادثالأسطورية

الوسطىالعصورفيالأيرلنديونالرهباناحتفظوقدأيرلندا

منمجموعاتعدةفيالقديمةالسلتيةالأساطيرمنبكثير

الذيالفتوحاتكتابالمجموعاتهذهوأهم،الخطوطات

أخرىمجموعةوتوجد.لأيرلنداالأسطوريالتاريختحتبع

مابينوجيون.تسمىويلزمقاطعةمنالخطوطاتمنمهمة

أررعمع-المجموعةهذهفيالواردةالأولىالأرقيوالقصص

الاساطيرلتاريخوصففيها-مستقلةشعبيةخياليةقصص

البشريةبالكائناتتتعلقالويلزيةوالأساطير.البريطانية

معظمويتعلقتفتقدهاأولممحريةقوىتمتلكقدالتي

.باللاهوتالأيرلنديةالأساطير

التيوتونيةالأساطير

والألمانيةالإسكندينافيةالأساطيرمنتتألفوهي

النورسيينإلىنسبةالنورسيةبالأساطيرأحياناوتسمى

والمصادر.الوسطىالقرونفىإسكندينافيافيعاشواالذين

الإيداباسمأثرانالإسكندينافيةللأساطيرالرئيسية

وتأتي..ماق3القرنخلالمكتوبةقصائدعلىيشتملان

أشخاصعنالخرافيةالقصصمنالأخرىالمعلو!ات

بالقرونالخاصةالتاريخيةوالاثارالألمانىالأدبمنوأبطال

كانتالحياةوجودقبلأنهالإيداكتابويذكر.الوسطى

جليدوالآخرنارأحدهمامكانينمنتتكونالأرض

بالجليد.النارفيهتلتقيهائلفراغبينهماويفصل

الهادئالمحيطجزرفيالأساطير

وقد.الهادئالمحيطفيالجزرهذهمنالآلافتنتشر

والأشخاصالأساطيرمنخصبةتقاليدازدهرت

الجزرهذهفيالسائدةالثقافاتمختلفبينالأسطوريين

منهمالكثيرونتحولعندماعشرالتاسعالقرننهايةحتى

بتقاليدهمالنصارىغيراحتفظوقد،النصرانيةإلى

احتفظواالذينالنصارىبعضأيضاذلكوفعلالأممطورية

التقاليد.تلكمنبجانب

الأمريكيينالهنودأساطير

الهنودكانأمريكاكولمبوسكريستوفراكتشفعندما

الشماليةالأمريكتينمنكلفييعيشونالأمريكيون

ولهمالمعيشةفىالخاصألمملوبهملهؤلاءوكانوالجنوبية

لهاكانتالختلفةالأساطيرتلكأنغير،المتميزةأساطيرهم

كانواالأمريكيينالهنودومعظم.مشتركةعديدةمظاهر

بإجراءويقومونللطبيعةالخارقةالقوىبوجوديعتقدون

لمساعدتهموطلباالقوىلتلكإرضاءكثيرةدينيةطقوس

،الحروبفيأعدائهمعلىوالانتصارالرزقعلىللحصول

كوارثنتيجةستكونبأنهاالعالمنهايةأساطيرهموتصف

.الفيضاناتأوالنيرانبهاتأتي

الأساطيربدأتكيف

علىالماضيةالعشرينالقرونطيلةالدأرسونبحث

البدايةأنبعضهمويعتقدالألمماطير،نشوءكيفيةفيالأقل

الزمانبمرورتحريفهاتمتاريخيةحوادثشمكلعلىكانت

الناسمحاولةنتيجةنشأتالأساطيرأنغيرهمويرى

عنعجزواالتيالطبيحيةالظواهرحدوثأسبابتفسير

لالكنالظاهرةهذهحولأخرىنظرياتوهناكفهمها،

تسهمأنهارغمحولهاتثارالتيالأمشلةعنمنهاأييجيب

.الموضوعفهمفيماحدإلى

قديماإغريقياعالماهوميروسكان.هوميروسنظرية

الميلاد.قبلالثالثالقرنوأوائلالرابعالقرنأواخرفي

حقائقإلىتستندالأساطيرإنيقولعالمأولوكان

جانبايطرحواأنالدارسينعلىأنيعتقدوكان،تاريخية

نإمثلايقولفكانالأساطير.فىللطبيعةالخارقةالعناصر

كريتفىالعظامالملوكأحدكانزيوسأنالمحتملمن

عنه.الأسطوريةالقصصخلقفىسبئاذلكوكان،القديمة
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المولد،الألمانىالعالمامولر،فريدشذكرمولر.نظرية

،الميلاديعشرالتاسعالقرنفيعاشالذياللغةالإنجليزي

الحقيقةفيكانواالأسطوريينوالأبطالالقدماءالالهةأن

نإبقولهذلكويفسر.الشمسمميماولاللطجيعةتجسيدا

فوقالشمسارتفاعفترةالضحىإلىيرمزالبطلمولد

مغيبإلىيرمزانوموتهالبطلسقوطبينماالسماء،هامة

علىمالينوفسكيالبشريةالأجناسعالمأكدوقدالشمص!.

الأساطير.عملإلىالناستقودالتيالنفسيةالعوامل

الأساطيرتعلمناماذا

حولنظرياتإلىألاجتماععلماءمنكثيرتوصل

يذكرونها.التيالأساطيرمنالناسأحوالمعرفةكيفية

فيالأساطيردورأهميةعلىالنظرياتهذهبعفه!وتؤكد

دورعلى،أخرىنظرياتوتركزالمجتفثكل،فهم

ماشخصفيهيتصرفالذيالأسلوبفهمفيالأسطورة

معينة.بطريقة

الذيدوركايمإميلالفرنسيالاجتماعيعالمويعتقد

العشرينالقرنوأوائلالتاسئكلشرالقرنأواخرفيعاش

وقيماوأعرافاعاداتلنفسهيوجدمجتمعكلأنالميلاديين

ذلكبهيؤمنالذيالدينعلىتنعكسمعينةاجتماعية

مامجت!معبودفإن،دوركايميقولوكما،لذلك،المجتمع

لأعرافجماعيتراكمىتمثيلهمإنماوأساطيرهوأبطاله

عليها،تشتم!!التيالمهمةللأجزاءأووقيمهالمجتمعذلك

المجتمعاتأحدأساطيرعلىبالاطلاعإنهدوركايمويضيف

والقيمالأعرافيكتشفأنالاجتماععالميستيم

المجتمع.ذلكلهايتمسكالتىالاجتماعيةوالعادات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

مصريةساطرأ

رعإلزيسبوالهولآ

بيسسيراثوتمون

تورهاحورسلوبيسأ

إغريقيةساطيرأ

والاهاتآلهة

نميسون!سيدبولوأ

ليروستريتولىأرتيميص

يسهادآلهة،راضيتااسكليبيوسأ

مرهرحيراطلسأ

هستيايميترديتودفرأ

هليوسديوليسوسأصف!اإلاهات

هيحمولرريوس!نوسوراا

هيبىتيرالسايولسإ

هيفيستوسسنووكرلىلا

تيهيكاسفيومورنىسيفوبر

ميوراتسميتيولرو

هومرمنوشخصياتأبطال

أيصا:انظروهومر.والأوديسةالإلياذةمقالاتانطر

إيفيحينياالأصعرأحاكس

باريسالأكبرأحاكس

بريامحامممودأ

سيرسيخيلأ

سيلااللوتسكلوآ

لصافراتاإلكترا

ارمشدكاوريستيسأ

أخرىوشخمياتآخرونأبطال

وريودأوسسأد

وراندبا!حمطأرا

سييوسلرثورارأ

ليود!يحمالوتحورالأا

لوستنتاتنياوزمالأا

تيسيوستحيجونأ

قيلحورا1ميدررندأ

لوسايددلىيميوندإ

وبيتياسديمونأوربا

يوكاليوندأورفيوس

ومخلوقاتوحودق

المجنعالمرسأرغوس

لينيكسابرحولات

ال!صميرالحريمين

لمارداسرهـلرسير

اورلمدالىأصسيلاصا

وأماكنوأشياءأحداث

طروادةحر!يداوروسأ

دلفىأطلشس

ستيكسلأولي!س!ا

الذهبىالصوفأوليمبيا

طروادةيحسإ

الأسطوريةالحة

كليسورلدأ

ةدليال!ا

وراورأ

سياسإ

حوسبا

حوبيتر

جولو

لملكا،ثررآ

!دلأا،يلديرلأا

يةروماساطيرأ

ةالحار!الروخ

وريموسرومولوس

تورنسا

سيريز

لستا

للكاد

لافورتو

سلتيةطيرساأ

ماكولفان

كوشول!

التالية:المقالات

كليتمنسترا

لاوكون

منيلاوس

هكيوبة

هيكتور

الطرواديةهيلين

رودشا

فيثولى

لكسبوو!شركا

ساميد

مينوس

سكةا،بينيو

هرقل

ندرلياوهيرو

حمقو،لميمطورا

جمطرلهاا

ارلهيدا

طيبة

العقدعقدة

ليثي

المتاهة

هليسبونت

فينوس

يموسيركو

يدكيو

وبيانتيسلاريس

لودا

مارس

مينيرفا

نبتود

يالوس
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تيوتونيةساطيرأ

البطوليةالقصةسيجفريدقصائدالإيدا،

أغنية،النبلونغالعفريتبولدر

ناتلنورايفراتور

نيفلهيمفريجالدلسكاا

صلةذاتأخرىمقالات

حورججيممرالسيرفريزر،العربيةالأساطير

لقمراوثيسبهبيرامولر

كلود،شتراوس-ليفيبيرنتإدواردالسيرتايلر،

بروليسلاف،مالينوفسكىالشعبيالتراث

كومردملحمة،جلجامش

لأمريكيونالهنوداالشمس

عشتروت

لموضوعاصرعنا

لعرباعندطيرسالأا-ا

المصريةطيرلأساا-2

لإغريقية(ا)نيةليونااطيرلأساا-3

بطاللأا-أ

نيةلرومااطيرسالأا-4

لسلتيةاطيرلأساا-5

لتيوتونيةاطيرلأساا-6

الهادئالمحيطجزرفيالأساطير-7

الأمريكيينالهنودساطيرأ-8

الأساطيربدأتكيف-9

هوميروسنظرية-أ

مولرنظرية-ب

الأساطيرتعلمناماذا-01

)تحزينالغماز(؟الغازاتسلوك)تفسيرالغازان!:.الإطول

الوقود(،الحجريالمحم)تحويلالحجريالفحمالغاز(،

المصنع.

دوليةبحدودتشتركالهند،شرقيشمالتقعولايةآسام

جهةمنوبوتانالغربيالجنوبجهةمنبنغلادشمع

المساحةحيثمنالمنطقةفيولايةأكبروهى.الشمال

يسكنهاحيثسكانيةكثافةأعلىوبها2(،كم)78438

الهندوسية.منهم%06يعتنق،نسمة22)562.492

يمثلدسبر.مدينةعاصمتها.المسلمينمن%25بهاويوجد

النوابمجلسفيعضوا41الهنديالبرلمانفيالولاية

الولايةمجلسويضم.الشيوخمجلسفيأعضاء7و

عضوا.621التشريعى

نصفمنأكثرتنتجفهي،الشايبزراعةآسامتشتهر

من%أ6حواليأياسملعةبمهذهمنالهندتنتجهما

الأرزالسكانيزرع،الشايجانبإلى.العالمىالإنتاج

.والأناناسوالبرتقالوالبازلاءوالفاصولياوالعدسوالموز

التىغاباتها،وتمدهاالحجريوالفحمالنفطتنئالولاية

كما،الخامالصناعةبخشب،الولايةمساحةخمستغطي

.الورقصناعةفيالخيزرانخشبيستخدم

م(.674-617هـ،54.هـ-ق)5زيدبنأسامة

فيأبيهمععالقجليلصحابى.حارثةبنزيدبنأسامة

اللهرسولبيتفيولادتهوجاءتض!له!د.اللهرسولرعاية

وقدللتبنيالإسلامتحريمقبلأحفادهأحدبمثابةوكانظ!.ف

عليه.ويحنويقبلهوكان،بحبهشمله

لأحبزيدبنأسامة)إنظ!صلى:اللهرسولعنهقال

خياركم.منفإنهإليالناسأحبمنأوإليالناس

أحمد.رواهخيرا(بهفاستوعموا

حبعلىنشأشجاعاعنه،اللهرضى،أسامةكان

وكان.سنهلصغرالأولىالغزواتفييشتركلمالجهاد.

أبيه.استشهادبعدبأمهباراكيسا

يبلغأنقبلالروملغزوجيشعلىض!هس!الرسولأمره

مؤتة،فيأبيهاستشهادبعدوذلك،عمرهمنالعشرين

بعد،عنهاللهرضيبكر،أبيعهدفيلغايتهالجيشوتحرك

مظفرا.وعادمهمتهوأدىعس!الرسولوفاة

،القرىواديإلىذلكبعدعنهاللهرضيأسامةرحل

أيامدمشقإلىانتقلثم،المدينةعلىيترددوظلفيهوأقام

ضواحى)فيالمزةوسكنعنه،اللهرضي،معاويةالخليفة

وافتهحيثالجرففيوأقام،المدينةإلىعادثم(،دمشق

حديثا.281صل!!هي!اللهرسولعنروى.منيته

م(.077-؟اهـ،53-؟)زيدبنأسامة

العالم،،الإمام.المدنىالليثىزيدأبوزيد،بنأسامة

كعببنومحمد،المسيببنسعيدعنحدث.الصدوق

روى.وجماعة،شعيببنوعمرو،العمريونافع،القرظي

.وآخرونوأبونعيم،وهبوابن،إسماعيلبنحاتمعنه

الذهبي:وقال.حجةثقة:أخرىمرةوقال،معينابنوثقه

،البخاريبهاستشهد،الحسنمرتبةإلىحديثهيرتقيوقد

وهوالتابعينتابعيمنوهو.المتابعاتفيمسلملهوأخرج

الجليل.الصحابيزيدبنأسامةغير

الكناني.منقذابنانظر:ملقد.بنأسامة

أغنىمنواحدالأسبانيالأدب.الأدبالأسبالى،

الأسبانالكتابمز!فقدتنوعا،وأكثرهاالأوروبيةالآداب

الغربيةأوروباتراثنحووالانفتاحالقويةالفرديةبين

لذلكونتيجةإفريقيا،شماليخلالمنالشرقيةوالاداب

والواقعية.الأصالةتميزهأدباأنتجوا
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فيخاصتأثيرلهماتاريخيتانفترتانهناككانت

الأ!سبانيةالجزيرةشبهالروماناحتلفقد.الأممبانيالأدب

قبلالثالثالقرنمنبدءاسنة06.نحوامتدتلفترة

اللغةالاحتلالذأ!كمنأسبانياماورثتهأهموكانالميلاد.

ولدتوقد.الناسعامةبهايتحدثالتىالدارجةاللاتينية

منهاثلاثأصبحتالتيالرومانسيةاللغاتالدارجةاللغة

البرتغالية،-والجاليسيةالقشتاليةاللهجةوهيشميوعاأكثر

حتي007سنةومنذ.اللغة،الأسبانية:انظر.والقطلونية

بالأدبكبيراتأثراالأسبانيالأدبتأثرأم004سنة

والنثر.الشعرفيالعربي

القردمنتصففيالألممبانيالأدبفتراتأعظملدأت

أغرناأواحرحتىودامتتقريباالميلاديعشراسحادس

أعصرلاالمعروفة،الحقبةتلكوتمحضتعشر.السابع

ميغلوعاش.المسرحيةروالشعرالقصةازدهارعن،الذهبى

كيشوتدونمؤلفوأسبانيكاتبأشو،سرفانتسديمما

.الفترةتلكفي

الوسطىلعصورا

فيالغنائيالشعرنشأالمبكر.الوسيطالعصرأدب

أولىوعرفت،الميلاديالعاشرالقرنفىمبكراأسبانيا

قصيرةلازمةوهيالخرجة؟باسمالغنائيالشعرقصائد

المعروفةوالعبريةالعرليةالقصائدإلىأضيفت

.بالموشحات

معظمه،فيالقديمالأسبانيالملحميالشعراندثر

ملحمةهيتقريباكاملةبقيتالتيالوحيدةوالقصيدة

دريجوتهو،قشتاليبطلمغامراتوتحكيالسيد

الملاحممنواقعيةأكثرالملحمةوهذهبيبار.ديديث

كتبت.الوسطىالعصورفىأخرىأقطارفيالمنظومة

القرنأوائلفىربماأوأم041عامنحوفىالسيد

عشر.الثالث

ينشدونخوجرورلاسماالمعروفونالشعراءوكان

عرفتالتي،الساخرةالمشاهدويمثلونالملحميةالقصائد

والمسرحية.المدنضواحيفي،الهزليةالألعابباسم

الوسيط.العصربدايةفيجيدامعروفةتكنلماالأسبانية

القرنأواخرمندينيةمسرحيةمنجزءفقطمنهاوبقى

تأثر.الثلاثةالحكماءالرجالمسرحيةهوعشرالثاني

فرنسا.بجنوبيالتروبمادوربشعراءالأسبانيالغنائيالشعر

شاعرأولبير!عوديجونزالوينتصيالفترةهذهوإلى

منمجموعةوهيالعذراءمعجزاتكتبمعروفأسباني

العذراء.أصسيدةامعجزاتفيالقصائد

تشجئالنثرفيبالحكيمالملقبالعاشرألفونسوأسمهم

تحتبدأتعشرالثالثالقرنأواخرففيالمبكر.الأ!حباني

العامأسبانياتاريخ:مطولينتاريخيينعملينصياغةإشرافه

أيضاالملكودعم.أحالمابتاريخويختص،العامالتاريخو

طليطلة،مترجميلمدرسةوالفلسفيةالعلميةالاهتمامات

للسيدةابتهالاتوهيالجيليقيةالأناشيدنظمأنهكما

منمجموعةعلىأسبانينثريأدبأقدمويشتملالعذراء.

بدرونشرها،اللاتينيةباللغةصيغتالأخلاقيةالحكايات

كهنوتية.تعاليمعنوانتحقتقريباام01.عامأغونسوأ

العربيةاللغةمنترجم،الميلاديعشرالثالثالقرنوفي

اللغةإلىالحكاياتكتبمنالعديدأخرىولغات

سندبادوام(251)ودمنةكليلةمنها؟ال!سبانية،

أم(.)253

الأسبانيالنثربدأ،الميلاديعشرالرابعالقرنأوائلفي

أخابن،مانولخواندونب!صاباتتميزاأشدصبغةيتخد

كانور،لوالكونتأعمالهأشهرمنوالح!جما،أغونسوأ

الوعظ.قصمصمرجموعةوهي

فيالعلماءشمعربدأ،الميلاديعشرالرابعالقرنخلال

إيتامدينةكهنةكبير،رويثخوانلكن.الانحطاط

الأكليروسشعرلسقعلىمابشكلحافظ،أجةالقشتا

(ام)033الطيبالحبكتابالوحيدعملهفيالمطول

منلعديدحيةصوراالكتابوعرض.أم343عامالمزيد

مثل:،الميلاديعشرالرالغالقرنفىأسبانيافيالحياةدقائق

العشقوشؤونوالأغانيالموسيقيةوالالاتالطعام

شخصيةرويثوابتكروالحاناتالأديرةافيوالعادات

العشاقبينالوسيطلدورتقومكانتالتىالشهيرةأحجوزا

ال!ديرة.في

العصورروحاستمرت.الميلاديعشرالخامسالقرن

-الرومالس-الخياليةالقصصمنأ!ديدافيالوسطى

الأغانىتلكأنالباحثينبعضويرى،المؤلف!المجهولة

وحفظهالتغنىألفتملحميةأناشيدم!أجزاءكانت

الأممبانية،وأمريكاأسبانيافىالاندلارمنالشفهيالتراث

.الأممباناليهودوبينوالمغرب

إنييجوالميلاديعشرالخامسالقرنشعراءأبرزومن

نظمالذيسانتييانا،بماركيزالمعروفمندوثاديلوبث

الرعويةوالأشعارالإيطاليالنهجعلىالسوناتةقصائد

(ام)444القدرمتاهةنظمالذيمناديوخوان،المهذبة

مانريكه،وخورخهالقدماء،الكتابمنوعددبدانتيمتأثرا

راقيةشجيةمرثيةوهىأم()476كوبلاسكتبالذي

أبيه.موتفي

لهاأحداثعدةعشرالخامسالقرننهايةفيوقعت

ألحمبانيا،الطاعةدخلتأم،473عامففي.أدبيةأهمية

عاموفي.الظنغالبفيأولآلممرقسطةمدينةفى

أولالقشتالى،النحونبريخاديأنطونيونشرأم،294
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المسرحوخطا.حديثةأوروبيةلغةقواعدفييوضعكتاب

،أم005عامقبلالدينيةغيرالمأساةنحوخطواتهأولى

عنمسرحياتفرناندثكاسولوإنثينادلخوانفكتب

معجنبإلىجنباوالفصحالميلادمثلالنصارىأعياد

والرعوية.الشعبيةالمألمماة

الأسبانيالنثرفيجديدةأخرىاتجاهاتظهرتكما

بدرو،سانديلدلمجوام()294العشقسجنككتاب

مأ046فىكتابتهابدأتلوبلانتيرانالفرسانورواية

القطلونية،باللغةألفها،وقدأم،094فيونشرت

المرحبننومنجلبا،ديجوانومرتيمرتورلجوانوت

القرنمنذالمعروفة،الغاليأماديسالطويلةالفرسانرواية

غرثيوكانأم805عاممرةلأولطبعتعشر،الرابع

أواخروفيأجزائها.أحدكتبقدمنتلبوديردريغث

باسمالعروفةالأدبيةالرائعةظهرتعشر،الخامسالقرن

،أم994عامالمعروفةطبعاتهاأولىونشرتلاثليستينا،

فصولهاوظهرت.المؤلفمجهولةحواريةروايةشكلفي

وبعدوملبييا.كاليستركوميدياعنوانتحتعشرالستة

العملمؤلففصلا.12إلىزيدتثلاثبسنواتذلك

منظوربينلاثليستيناوتجمع.روخسديفرناندوهوكله

عصرفيوالحبالحياةومفهوماللاهوتيالوسطىالقرون

النهضة.

الذهبيالعصر

عصرروحشاعت.الميلاديعشرالسادسالقرن

السادسالقرنفيالأممبانىالأدبفىالإيطاليةالنهضة

صراعفىالفترةتلكخلالالأدبيالتعبيركانعشر.

الكنيسةأقامتهامحاكموهيالتفتيعقمحاكممعدائم

فيتعاليمها.يخالفمنلمعاقبة،الكاثوليكيةالرومانية

بيبيلويسخوانمثل-الأسبانمنالعديدتأثرحين

ورجلبالمفكر،بالدسديوخوانألفونسووالأخوان

أجلمنعملالذيأرأزمسديزيدريوسالهولنديالدين

الكنيسة.إصلاح

منكلأدخلعشر،السادسالقرنأوائلفيالشغر.

وأشكالعروضلابغاوجرثيلاسعوديبوسكانخوان

أثرتالتي،الإيطاليةالنهضةعصرشعروموضوعات

يدكريستوبللكن،الأسبانيالشعرفيبسرعة

حافظواالذينبينمنكاناسيلفستر،وجرجريوكستييخو

في.القصيرةالأبياتنظمفيالقشتاليالتقليدعلى

كانت،الميلاديعشرالسادسالقرنمنالثانيالنصف

سلمنقةمدرسة:أمحبانيتانشعريتانمدرستانهناك

كلتاشعرأءكتب.الأندلسيةأشبيلياومدرسة،القشتالية

!ذاوف.بتراركالإيطاليالشاعرنهجعلىالمدرستين

لويسالراهبوأهمهم-وشعراؤهاسلمنقةمدرسةتميزت

فيالرزانةمنوالكثيرالوداعةمنبشيء-ليوندي

ومن-أشبيليامدرسةشعراءأما،الاممتعارةاستخدام

الصورخلالمن،فإنهم-أريراديفرناندوأهمهم

ماوهو،للغةالشكليةبالإمكاناتاهتموا،بالحياةالنابضة

.الميلاديعشرالسابعالقرنفي،الباروكأسلوبإلىأدى

القرنفيالا!عبانيالشعرمظاهرمنمهماخرومظهر

التأمليالغنائيالشعرهوالميلاديعشرالسادس

لاكروثديخوانلحمان:روادهأبرزومن.الروحانى

جرانادا.ديلويسوالراهبليونديلويسوالراهب

سانتالروحانيةالتأمليةالنزعةذاتالكاتبةأسهمتكما

النثرية.المؤلفاتمنبالعديدأبيلاديتريزا

النهضة.عصرخلالالرعويةالروايةشماعتالنثر.

وديانامونتمايو،لجورجأم()955دياناروايتازالتوما

الروأياتأشهرمنبولوخيللجسبارأم(56)4العاشقة

عملأولام()585جمالاتياإلىإضافة،الأسبانيةالرعوية

لوبهكتبهاالتيأم(،)895أركادياو،لسرفانتسطويل

بيجا.دي

أشهر-بعيدحدإلى-هىالصعاليكرواياتأنغير

ويرى.العالمىالأدبإلىالأسبانيالنهضةعصرأضافهما

وعادةالصعلوكبعينالمجتمعالرواياتمنالنوعهذا

وأولى،أخلاقيةموعظةأولاذعةسخريةعلىماتنطوي

تورمسديلثريوالنقاد،رأيفيالصعاليكروايات

شكلفىصيغتالمؤلفمجهولةروايةوهيأم()554

أخلاقياتفسيراالعملهذاويطرحموجزةذاتيةسيرة

للكنيسةهجائهفيبالحدةويتسمالثريو(،حياةلمراحل

أدبيةشخصيةلثريوشخصيةغدتخاص.نحوعلى

دولوفيأسبانيافيلاحقةتأثيراتلهاكانشهيرة

.أخرىأوروبية

علىبطيئاتقدماالأسبانيالمسرحأحرز.المسرحية

توتسبرتولومهنشر.الميلاديعشرالسادسالقرنمدى

ومقدمةمسرحياتمجموعةأم751عامفىنارو،

روداديلوبهاستحدثكما،المسرحيةالن!يةحول

المحمعليهاأطلقالقصيرةالهزليةالمسرحياتمننوعا

أممبانىكاتبأولكوبيالاديخوأنوكانباسو.

ومنأسبانياتاريخمنمسرحياتهموضوعاتيستلهم

الشعبية.الأغاني

روايةألمانماتيوكتب.الميلاديعشرالسابعالقرن

والجزء،أم995عامالأول)الجزءالفرتشيهديقزمان

وهيلثريوبعدالصعاليكرواياتأعظمأم(406الثانى

ذإوتشاؤما،مرارةأشدلرؤيةوتعرضمنهاتفصيلاأكثر

كما؟الحياةل!وفولاالبشريةللطيعةلاتبديلأنهترى
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لاذعةروايةكبيدوديفرنشيسكووالهجاءالشاعركتب

بعملهصيتهوذاعأم()626المحتالحياة،متشككة

أم(.)627الأحلامالهجائي

كيشوتدونالأدبيةمسيرفانتسرائعةمثاليةوتقابل

(أم561عامالثانىوالجزء؟أم506عامالأول)الجزء

ذلكقصة،كيشوتودون.الصعلوكيةالروايةواقعية

بالدعابةمفعمةفارسا،نفسهيعدالذيالريفيالنبيل

والعمليالمثالىالمفهومينبينالروايةوتقابل.والشفقة

نأبيد.والواقعالظاهربينالتبايناتتحللأنهاكما،للحياة

وموضوعاتهشخوصهوهبحينعصرهتخطىسرفانتس

يشتهرولمجمعاء.البشريةعلىتنطبقعالميةصفات

ذاتالهزليةمسرحياتهأنرغمامسرحىككاتبسرفانتس

أعماله.أفض!منإنترمسالواحدالفصل

يدلوبىهوالذهبياسصرافيالمسرحكتابوأشهر

كتب،الإنتاجوغزارةبالموهبةتفردكأديببرزالذيفيجا

.والمأساةالهزلعنصريبينتمزجشعبيةأعمالأ

فهومتنوعةأصولذاتلوبىمسرحياتوموضوعات

الأبطالومجدتاريخيةأحداثاتناول،وطنىكمبدع

وأختصهممثاليةصفاتالحكامعلىوأضفىالقوميين

والسيفالعباءةنوعمنلوبىمسرحياتوبعض.بالعدل

المسرحي.للصراعكمنبعينأ!شرفواالحبعلىتتأسس

والعقابأم(16)9أوبخونافوينتمسرحياتهخيرومن

هذهفيالمسرحأشوكتابومنام(.)634انتقامبلا

إشبيليةمحتالكتبالذيمولينا،ديتيرسوأيضاالفترة

شبابمسرحيةألفالذيكاسترودي،وغيينأم(063)

.الشهيرةم؟(161)8السيد

الإغراقإلىالفنانوناتجهالسائكلشرالقرنأوائلفى

أطلقأسلوبذلكعنونتج،الصنعةوثقلالزخرففي

الاتجاهلهذانموذجانثمةكانأسبانيا،وفي.الباروكعليه

الأولالنموذجوتميزالكولترانيسمووالكونثبتيسموزهما

الكتابوصاغ.والخطابللصورةمبهماوبارعباستحدام

مركبةرؤىلإبداعأفكاراسميت،معقدةاستعارات

وبلتساركبيدومنكلالاتجاههذاويمثل.للحكايةوأصيلة

الكولترانيسموحركةجونجورأديلولصرقادبينماغرثيان

إالألساىالأد!رحالكاريشرالميلاديعشرالثانيالقرنمنذالأسبانيالأدب

كأالأد!ارحالأشعويرساجرماحتىالميلاديعترالتايالقردلعدعاشواالدير

رالسا،عشراسسادساالفرلىحلاللىأ!دهياعصرهالأسحاىالأد!اوشهد.العالم

عر!هااقىوالرواياتوالشعرالمسرحياتأروعالألساداالأدلاءا!ضأحرح!قدعشر،

.الإلساد

!رشاشرديميحل

(م05313-؟821)3رويردحوا

(م4821-1221)الحاشرأشموسحو

(أم041)حوافيالسيدملحمة

0135

ساركالاد.احدير:رشاو9لد

-1627أ156)حو!ور!ديلوي!

(م16351)562ديحاديلوى

(أم61أ-56)47سر!التسدي!يحل

(أم55)4تور!يسدولارارلو

(أم95أأ-)542الصليىحورساث

1أم(05)8العاشأمادير

(الميلاديعترالحاصالقرد)أواحرلاتليس!

(م541-18)893سالتييالاماركير
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أبدعالجونجوريسمو.باسمأيضاالحركةعرفتلذا

اللغويةوالمؤثراتوالخيالبالحياةمفعماغنائياشعراجونجورا

بوليفمومثل،والمركبةالطويلةأشعارهوأضحتالموسيقية

لمانماذجالقصيرةومنظوماتهوأغانيهأم(61)3وجالاتيا

تطور.منالأدبعلىاستجد

تربع.الباروكىبالأسلوبأيضاالمسرحيةوتأثرت

الأسبانيالمسرحعرشعلىباركادولاكالديرونبدرو

فيلوبىمنإتقاناأشدأحياناويعدفيجا،ديللوبيخلفا

أحلامبمسرحةكالديرونقام.المعقدةمسرحهحبكةبناء

ام(.)ء63حلمالحياةالمتألقعملهفيووأقعهاالحياة

الشرفموضوع،أعمالهأغلبفيكالديرونوطرق

التاريخيةمسرحياتهوتؤكدوالغيرةالحببينوالصراع

فيالرمزكالديرونالعشخدم.الأدبيةبراعتهوالدينية

تأملاتهعن،مهيبشعرفيليعبر،اللاهوتيةمسرحياته

.الإرادةوحريةالأصليةوالخطئةوالموتللحياةالفلسفية

بلتزارالملكعشاءاللاهوتيةمسرحياتهأشمهرومن

ام(.)964العظيمالدنيامسرحوام()634

والواقعيةوالرومانسيةالمحدثةالكلاسيكية

سيايى!ا،أبىنجمأ!ل.الملاديعشرافامنالقرن

عاموفيعشر.السابعالقرننهايةمعوفنئا،واقتصاديا

ليدشنلأسبانياملكاالفرنسىالخامسفيليبتوجام007

الأدبعلىالمحتممنوكان.البوربوناسرةحكمبداية

فرنسيينحكامبوجودجديدةمجالاتيطرقأنالأسباني

أوروبا.بلدانبقيةفىالعقلعصروبدايةالبلادفي

القديمةوالفنونوألادابالعلومإحياءحركةكانت

الإغريقيةبالادابتأثرتالتيهي(والرومانية)الإغريقية

القرنفيأدبىاتجاهأهموهيشديدا،تأثراوالرومانية

الأسبانالكتابمنالعديدوحاول.الميلاديعشرالثامن

الكلاسيكيةلمقاييسطبقاالأسبانىالأدبيهذبواأن

والتكلفالباروكيالأدبمنالكثيربتنقيةالفرنسية

اللفظية.والصنعة

كتابةإلىالكتابمنقليلعدداتجهالوقتذلكفي

الواعظقصةهيبالذكرالجديرةالوحيدةوالرواية.الرواية

الأول)الجزءكمباثسديخرونديوالراهبالشهير،

(م81ا19-1)833ألاركوردوألتوليولدرو

(أم081837)9لارادوحوزيهماريا!

(-م6291)سزسالفونسو"أ

(م00611861)ساركالادوكالديرودبدرو

(أم6-48أ584مولينادوتيرسو

(أم6-45أ058)كويفدودو!راسسكو

أو،مولودوميحل

(أمإيانيز)1867-289الأفيمست

(أم081248)8إسبروسيدادوحوريه

(م28316191)إيكيجاريحوريه

(م1813981)7زوريلاخوريه

م6191)-بايروسنطونيوا

(أم489أا)898أل!صس!درميمست

(؟مأ!61)حوريهكحيلو

(مأ!78-أ!62)،سوألمونسو

(أم18589فىأ)خيميميررامونحوانء-ش--كر-!*!ك!-

أرلألا

أم(ا-369ليدريكوحارسيالوركا)898ص--

حطحشص

(م15591)883حاستيأورتيحاحوسيه1صبهوغع!3-/لم

(أم-369أ)866)نكلاددالدلرامود؟لمحا!*-لملا/-

(1م57819391أمكادوألتوليو،!9صبمماوا

(م6591-2781)باراوحابيو.!عح!لللا،!

(م7691-4781)روري!أ!ص.9

(أم-861369)4أولامولوديهميحل

(م0291-481)3حالدوسسريربيتو

(م25811091)كلارين

05710081058100910591
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خوزيهلليسوعيأم(768الثانيوالجزءام758

إسلا.لاديفرنشيسكو

ليبراليمناخأمبانياساد.الميلاديعشرالتاسعالقرن

ما833عام،السابعفرناندوالمحافظالملكوفاةإثرجديد

أوروبابلدانفيمنفاهممنالرومانسيونالكتابوعاد

رييسدوقسافدرا،أنجلوأكد.جديدةمؤثراتيحملون

وأألبرودونالعاطفيةبمأساتهالرومانسيالمسرحنجاح

خوزيهمسرحيةوأصبحتأم(.)835المصيرحتمية

الأعمالأ!منام(48)4تيوريوجواندونزوريلا

أبرزمنلاراديخوزيهمريانوويعد.الأسبانيةالمسرحية

فىالثاقبةمقالاتهنشرفقد؟الأسبانيالرومانسيالنثركتاب

أسباليامشكلاتمنأحديدالتنتقداليوميةالصحف

فىأسبانياشعراءأهبموم!.والأدبيةوالاجتماعيةالسياممية

أ!ذيااسبرونسيداديخوزيه:الميلاديعشرالتاسعالقرن

وغستابوأم(أ-983)836سلمنقةطالبقصيدةكتب

الماضيالقرنشسعراءأرهفدائماعدالذيبكيرأدولفو

الحديث.الشعرإلىأممبانياانتقاليمثلوالذيحسا

أسبانيافىذاعتعشر،التاسعالقرنمنتصففي

من.الإقليميةوالتقاليدالعاداتعنقصيرةنثريةمقطهوعات

ورامونلارا،ديخوزيهمريانو:المقالاتهذهكتابأشهر

وهذا.كالديرونإستبنثوسرافين،رومانوسمسونيرو

نواةهوالكوستمبرسمواسمأخذالذيالمقالاتمنالنوع

عشر.أصتامبعاأغرنأأواسطفىالم!ضودةالواقعيةالرواية

فيرنانالمستعارواسمهافابر،ديبوشيشليانقلت

النورسفىالروايةإلىالعاداتوصكابالييرو،

القرنكتابأوسعأحدبالرا،خوانكتبوأم(.)984

خيمنثببيتاالمركبةالنفسيةروايته،ثقافةالماضي

أم(.)874

المستعارواسمهآلاس،ليوبلدوالأدبىالناقدوكتب

ام(،885-1)884القافميامرأةرواية)كلارين(

أكبرأنبيدعشر.التالحمعالقرنرواياتأهممنوهى

منذقصاصوأفضلالماضيالقرنفيأ!مبانيروائى

2وهرواية08وكتبأ!دوسجابيريزبنيتوهوسرفانتس

وبنيةبالدينتتعلقأفكارعلىأعمالهمعظموتقوم.مسرحية

شخصياتهوخاصةعميقةشخوضاجالدوسأبدعالمجتف.

-)1886وخاثنتافورتناتارائعتهفينرىكماالنسائية

مظاهرتناولفينافذةبصيرةعنأعمالهوتنمأم(.887

مدريد.فيالحياة

العشرونالقرن

علىظهرواالكتابمنمجموعة.أم898جيل

الأمري!جة،-الأممبانيةالحربفترةإبانالأدبيةالساحة

فبنهاية.الأسبانيالأدبتاريخفيبدورهمواضطلعوا

مستعمراتآخرأ!مبانيافقدتأم898عام،الحرب

الطقةفسادود!،مضىفيماالكبيرةإمبراطوريتها

البحاروراءفيمامستعمراتهاوشقدانأسبانيافيالحاكمة

الأمة.وحضارةثقافةمراجعةإلىالأممبانمنالعديد

الثقافىالتراثيستطيعهل:فيالمشكلةوتمثلت

أصيلهووهل؟الحديثةأوروبامبقدميتأقلمأنالأسباني

الدراسةتلكعنانبثقتالبقاء؟لهيكفلحدإلىومثمر

وتاريخيةفلسفيةصحوة،وللما!يالأممبانيةللشخصية

خصب.فنيتعبيرعنتمخضتوفنية

الذيأونامونوديهميجل:الجيلهذاشخصياتوأهبم

للحياةالمأسويالمعنىفيوالفلسفيأحاطفىااساهعنعبر

الضبابرواية:مثل،ورواياتهشعرهوكطأم(19)3

الفلسفيةالحركةعلىسالقادائفاأونامونووعدام(19)4

رويثمرتينثخوسيهوكتب.الوجوديةباسماالمعروفة

بيووكانوتاريخها.أسبانيالطبيعةوشجيارقيقاوصفا

العشرين.القرنأوائلفيأ!مبانياروائييمقدمةفيباروخا

المعرفةشجرةوأم(09)9المغامرتلكائينأعمالهبينمن

روحبوضوحمتشادوألطونيوشعرورسمام(.119)

إنكلانفالدلمارياراموننثرولاح.قشتالةفىالريف

كماام(09)2الخريفسوناتارواشهفيوالأصيلالجميل

العبثأساسعلىيقومالمسرحياتمننوعااستحدث

أضواءمسرحيةأشهرهامنإسبربنتوعليهأطلة!أعةالمباو

بشعامسخاأممباليافيهارأىالتيام(29)4بوهيميا

أدبيوناقدومؤرخفيلسوفالجيلهذاروادومن.للواقع

يجبكما،جاسيتيأورتيجاخوسيههوعالميةشهرةذو

ورامونميروجابرسلهماناجحينروائيينأسماءنغفلألا

أيالا.ديبيريز

عنالكشمفيحاولأم898جيلكانبيسما.الحداثة

عبر،الغنائىالشعرفيالتجديدظهر،الأسبانيةالروح

الشاعريدعلىتأسمتالحداثةتسمىأدبيةمدرسة

وتجمع.الفرنسيينواشمزلينداريو،رولنالنيكاراجوي

اللغةفيوالتعبيروالمومميقىالشكلتراءبينالحداثة

للشعرالخصوبةتحققجديدةشعريةبمفاهيمالأمسبانية

متثادومانول:المدرسةهذهيمثلونمنب!!منبمالغنائي

خيمنت.رامونوخوانسييرامرتينتوجرجريو

المسرحبنابنتهخاثنتوأعمالسادت.المسرحية

عيد:أعمالهأهمومنالعشرينالقرنأوائلفىالأسباني

ومنم(1)139العاطفةزهرةوأم(09)7المصلحة

سرافينالأخوانالفترةتلكفيالمسرحكتابأشهر

عنمسليةمسرحياتكتبااللذانكنتيرووخواكين

لممكا.مونيوثوبدروآرنتشوكارلوس،الأندلسيةالحياة
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العشرينياتعقديخلال.أم279جيل

الشعراءمنالعديداتجهالعشرينالقرنمنوالثلاثينيات

لينهلواالجونجوريسمو،إلىأوالشعبيالتراثشعرإلى

عام003بمروراحتفلواالذينالشعراء،هؤلاءوعرف.منه

بجيلأم627عامجونجوراديلويسوفاةعلى

فليبهوليونغيينوخورخهسالينسبدرووضم.ام279

ثرنوداولويسألونسوودمسولوركاجارسياوفيدريكو

هوجارسياوفيدريكو،أليكسندرهوبيثينتهألبرتىورفائيل

ثلاثةكتبفقد.الفترةتلكفيالمسرحكتابأبرزأيضا

الدمعرسالريفحياةعنمؤثرةغنائيةمأساويةأعمال

ألبابرناردبيتوام()349ويرماام()339

ام(.)369

الأهليةالحربأحدثت.اليومالأسبانيالأدب

الأدبمسيرةفيقطعةأم(939-1)369الأسبانية

لوركا،وأهمهمالحربفيالكتاببعضفقتل،الأسبانى

الوقتمنبعضاالأدبعالمواستلزمألاخر.بعضهمونفي

الروائيانبينهممنالكتابمنكثيرواصل.جراحهليضمد

الخاندروالمسرحيوالكاتبسندرورامونلاأيافرنثيسكو

روايةنشرتالحرببعد.المنفىفيكتاباتهمكاسونا

ثمأم(9)42دوراتهبسكوالعائلةثلاخوزيهكميلو

ثلاروايةثمأم(49)4لاشىءلافورتكارمنرواية

ام(.159)الخلية

الأدباءمنالعديدظهرالعشرينالقرنمنتصففى

بيدبالواقعيةالأمربادئفيأعمالهماتسمتالذين،الشبان

وتجريبية.جرأةأشدمساحاتصوببعدفيمااتجهواأنهم

القرنمنالخمسينياتمنتصفبعدالرواياتأفضلبينمن

فرلسيو،سانشثلرفائيلام()569الخرامانهرالعشرين

وخمسسانتوسمرتينللوي!1()629الصمتوزمن

وانتقامدليبسلميجلأم()669ماريومعساعات

لكقالواوانجويتيسولولخوانأم(079)بليانالكونت

قفيةفيوالحقيقةمرسيهلخوانأم()739سقطتإني

الخلفيةوالحجرةمندوثالإدواردوأم()759سفولتا

جيته.مرتينلكارمنأم()789

فيالتباينشديدومؤلفونالفترةهذهمسرحيمثل

ودشنمرحةهزليةأعمالأميوراميجلفكتب.أساليبهم

فيالجاد،بالمعسرحالجديدالاهتمامباييخوبويروأنطونيو

ساسترهألفونسووكتبأم()949سلمقصةمسرحيته

باسوألفونسوشهرةوذاعت.ولمميالمميةفلسفيةمسرحيات

فرناندومسرحياتوحظيت.اجتماعيةملهاةمنأنتجهبما

خوزيهوكتب.عالميباهتمامللجدلالمثيرةالتجريبيةأربال

المجتمعفيالقيمحولجادةأعمالاركوردامرتين

الأسباني.

فيأبسطأشكالنحوام939عاممابعدشعرأءاتجه

.ام279جيلشعراءيفضلهاكانالتيتلكمنالتعبير

شعرارودريخووديونيسيوكانولويسخولمسيهكتبفقد

أثيروديوبلاسثلاثاجبرسلوعكسمعبرارصينا

أقلآخرونوهناك.شمعرهمفياجتماعيةهموماوآخرون

كلاوديوبينهممن،الاجتماعيةالواقعيةإلىالتفاتا

الجديد،الجيلشعراءأمابوسونيو.وكارلوسردريجث

الهمومجانبافطرحوانوفيسيموسباسموالمعروفون

من.وذهنيةوحميمةذاتيةبقضاياوأهتمواالاجتماعية

بيينا.ديأنطونيوولويسكرنيزوجيير:الجيلهذاشعراء

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

كيشوتدوناللغة،الأسبالية

الروايةالغالطأماديس

يدميغل،سرفالتصأدب،اللاتينيةأمريكا

السيدخوسيهجا!ميتإيأورتيجا،

يدلوبيفيجا،ديهميجلأو،مولو،

بدرودولالاركا،كالديرونمولياديتيرسو

لمسرحيةافيدريكو،لوركاجارسيا

جواندون

الموفموععناصر

العصورالوسطي-أ

المبكرلوسيطاالعصرأد!-أ

الميلاديعشرالخامسالقرنب-

الذهبيالعصر-2

الميلاديعشرالسادسالقرن-أ

الميلاديعشرالسابعالقرن!

والواقعيةوالرومانسيةالمحدثةالكلاسيكية-3

الميلاديعشرالثام!أ!رنا-أ

الميلاديعشرالتاسعالقرن-!

العشرونالقرن-4

أم279جيلدأم898جيل-أ

اليومالأسباليالأدبهـ-الحداثةب

المسرحية!

أسئلة

الماضي؟القرننصفروايةفيالكستمبريسموأثركيص-أ

الخرحة؟ما2

الدهبي؟العصرفيمسرحيينكاتبشأهممى-3

الصعاليك؟رواياتحصائصما4

؟أم898جيلما-5

الأسبالى؟الوسيطالعصرأدبفيالحكيمألفونسوأسهمكيف6

نثبتيسمو؟لكووانيسموال!صلتراما-7

؟الأحرىالويمحوالعصورملاحمصالسيدملحمةتحتل!فيم-8

الأممباني؟الأدبفيالمحدثةالكلاسيكيةبدأتمتي9

التامنالقرلىفيجديدةاتجاهاتالأسمانيالأد!اتخذلماذا-01

؟الميلاديعشر



أسبانيا616

حلالشيدتوقد)القصر(،بالكازارتعرد!اغلاعامنالعديدلهاأسبانيا

.الميلاديعشرالحا!ي!القردمشصمصإلىيرحئاريحهاأسبانيا،

أسهلانلا

".

بتاريخهامشهورةأوروباغربيجنوبتقعدولةأسيائيا

بيناتصالكنقطةوبدورها،العريقوالثقافيالسياسى

منتصفحتىأسبانياكانت.مختلفةوحضاراتشعوب

فيتخلفاالأكثرالدولبينمنواحدةالعشرينالقرن

ولعدفقراء.مزارعينأسسكانأمعظموكان.الغربيةأوروبا

العشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينياتوخلالذلك

منهاوجعلتأسبانياالمتسارعةالاقتصاديةالتنميةغيرت

صناعية.دولة

عددالصناعةفيالعاملينالأسبانيينعدديفوقواليوم

.المدنفيالسكانمعظمويعيش.بالزراعةالعاملينأولئك

وأصبحت.سريعةبدرجةالمعيشةمستوىارتفعوقد

وسطلى،طليطلةمنلالقربأع!تبدوالتىأ!لعةوا،ا!سصيإالعصور

الكثيروأخذتانتشارا.أكثرالحديثةالحضريةالحياةوسائل

بعد)القيلولة(الظهيرةضجعةمث!!،القديمةالعاداتمن

الاندثار.فيالغداء،

روسيابعدمساحةأوروبادولكبرياتثالثةوأسبانيا

الجزيرةشبهأسداسخمسةحوالىوتحتل.وفرنسا

المحيطبينأوروباغربيجنوبتقعاكتى،الأيبيرية

باقىالبرتغالوتحتل.المتوسطالابيضوالبحرالأطلسي

البحرفيالبليارجزرأيضاأسبانياوتضما،الجزيرةشمبه

الاطلسي.المحيطفيالكناريوجزرالمتوسطالأبيض

فيمدنها،وأكبرأسبانياعاصمةوهيمدريد،وتقع

البلاد.وسط
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أسبانياعاصمةمدريد

وأحدفيها،مدينةوأكبر

والثقافيةالتجاريةالمراكز

فىالرئيسيةوالصناعية

يدوساحةالبلاد.

اليمين،إلىسبليس

تقاطعاتمنواحدة

بالمدينة.المهمةالوق

مجالفيالرائدةالعالمأقطارمنواحدةوأسبانيا

وجزرمصايفالناسملايينيزورعامكلوفي.السياحة

والساحل،المتوسطالأبيضالبحرعلىالمشمسةأممبانيا

العمارةوروائعوالقلاع،الأطلسيمللمحيطالصخري

خاصة.الاسبانيةالتاريخيةالمدنفيالإسلامية

جبالتفصلالشرقيةالشماليةأسبانياحدودوعلى

منوقتفىالجبالهذهوكانتفرنسا.عنأسبانياالبرانس

الأيبيريةالجزيرةشبهبينالبريللسفركبيراعائقاالأوقات

جنوبمنفقطكمأ3بعدعلىإفريقياوتقعأوروبا.وبقية

.طارقجبلمضيقعبرأسبانيا

الميزيتا.تسمىجافةمرتفعةهضبةأسبانيامعظم

إلىويمتدالميزشا،أنحاءكلفيوالجبالالتلالوترتفع

أسبانياوتفتقر.الجزيرةشبهعبرجبليحاجزمنهاالشمال

نأكما،الصناعةتحتاجهاالتيالخامالموادمنالعديدإلى

ومناخهاالفقيرةالبلادتربةفىجيدالاتنموالمحاصيل

ومواردهالأسبانياالوعرالطيعىالمنظرمنوبالرغم.الجاف

منواحدةالأوقاتمنوقتفيأنشأواالأسبانفإنالفقيرة

تارلإلعالم.فيالإمبراطورياتأكبر

في،المسلمونالعربأسسالميلاديالثامنالقرنوفي

السنين.لمئاتدامتإسلاميةحضارةأسبانياأراضيمعظم

وسقطت،المسلمينالحكامضعفبعدالفترةهذهانتهت

تلكوفي.أم294سنةغرناطةوهيالمسلمينممالكآخر

سفنفييبحركانالذيكولمبوسوصلنفسهاالسنة

أمريكا.إلى،أسبانية

منمهمةحقبةكولمبوسرحلةفجرتوقد

إمبراطوريةالأممبانبنىإذ.الأسبانيوالغزوالاستكشاف

وجنوبي،الجنوبيةأمريكاغربيمنكبيراقسماشملت

وآسياإفريقيا،فياراضجانبإلىالشماليةأمريكا

الميلاديعشراتسادسالقرنأواخرملدايةلكنوأوروبابم

،الأخرىالدولمعوالحروب،الاقتصاديةالمصاعبأدت

أثرهاعلىوفقدت.أسبانياإضعافإلىالأهليةوالحروب

ظلتأنذلكوتبع.الضخمةإمبراطوريتهامعظمالبلاد

العشرينالقرنمنتصفحتىوضعيفةفقيرةدولةأسبانيا

.الميلادي

الميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينياتأواخروخلال

عننتجوقدشديدا.تمزيقاأسبانيادمويةأهليةحربمزقت

حاكماللسلطةفرانكوفرانسيسكوالجنرالتقلدالحرب

عامفيموتهحتىالبلادعلىفرانكوسيطروقدمتسلالا.

يفوقوأدجانبىعلىأممبانياحنولىأسفل.التاريخيةروندامدينة

.م09انحدارهعمق
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موجزةحقائق

ريدمد:صمةلعاا

والباسكيةايسيةوالحاالقطلوديةاللعاتأما،الأسبانية:الرسمةاللغة

دهاالتحاطبيتماقىالأقاليمفىالتاليهالرسميةاللغاتفتمثل

الأسبانية.إلىلالإصافة،واسعةلدرحة

.(اللكيأحسعرياللحر)اريلريتحاما:لوطنيالنشيدا

496،1لأ.46)لرشلونة(نسمة177321،3)3مدريد:نالمدأكبر

،(سحمة866)653)شبيل!أ،(سممة575،837)بلنسية(سسمة

سعمة(.595)264ملقا(،دسمة695لم)،8.سرقسطة

!غ!+--ل!هم!!

تستخدمهاسديا،الرسمىأسبانياعلمااحتير:الرسميأسبانياعلم

عيرالقوميالعلمعلىولايوحد.أم819عامش،الحكومة

وتمما!.أم819عامالنبالةدثعارواحتير.اخعالةاشعاراشسمي

تاريحيةاكومماوقشتالةأراعولىالسترةعلىتظهرالتىالرمور

.أخرىأسانية

السطح

ى!الواقعةالأيبيريةالحريرةشبهأسداسحمسةأسالمجاتحتل.السطح

السدسالبرتعال)وتحتللأورولاالعرىالحخوبيالطردصأقصى

دىاس!سارياوحزرالمتوسطالمحرديالمليارجزرإلىلالإصادة(الاقى

الأطلسياوالمحيطوانبرتعالفرلساأصبالياتجاور.الأطلسىالمحيط

حدوإلىمبرلا.الهراصحبالوتحدها.المتوسطالأليص!والبحر

العربيوالشمالالأقصىوالشمالأجسياوحاكانتالرياحبالتعرلما،

ألساليامعظميتكوداورلهدهمنالحمو!وإلىأ!مبانيا.،قىعر

وأهمها،الهضمةلمحوثالحمليةالسلاسلم!ترتمإلكتير.هصةمر

تاحواشئيسيةالأ!اروتشمل.الححوبأقصىفيليفاداسييرا

الأطلسي،االمحيط!يتمومرالبرتعال!ييصصوحلإهمايورو،ودر

وإبرو،الحو!أقصىفيالأطلسيفييص!الذيالكبيرأ!اديوا

.المتوورأالألمجضالبحردييصالدي

،الكحاريوجررراسباحرر:تمتممل2ك!ا057.405:اللساحة

حو!-أ!شحا،أحعي040،عر!-ترق-أ!صوىااطسافات

.43773الساح!ط-0883

(م371)8الكحاريجزرفى،تيديديليكو-الأقصى:الارتفاع

اجحر.اسطح-الأدلى

وشتاءمعتدلبصيورالأطلسيامتدادعلىأمعبانيايتميزسمالي:المناخ

الاقيةالأحزاءوا.السةمدارعلىوفيرةوأمطاراضودةمعتدل

معالجادالحارالصيصدوالمتوسطالأليصاسحراماحيمسودها

فيالسهارحرارةدرحةوتملع.رط!معتدلوثتاءلتحديدةحرارة

م651إلىتهبطم542أسبالياحوبيسالداحلىالحزءفيا!كحيورا

إلىأبعد!حطقةفيوكقعارتعاعاأكتروهي-مدريدليو.اطيلالي

الحرارةدرحةوتبلغ.م536الصيروديالحرارةدرجةتملغ-أطالشما

.م415حوالط2أحثحتااحلالمدريدلي

الحكمنظام

برلمانية.م!جة:الحكمنوع

الملك.:الدولةرألر

الورراء.رئي!:الحكومةرئيس

053سالم!صدأسوا!ا!حلص!مجلسيندوبرلماد:التشريعيةالهيئة

وينتحبأعضاء.802م!المحونالشيوحومحلسعضوا،

المجلسينكلاأعضاءالمتسعب

رئي!يقومالذيالوزراءومجلصا!زراء،ارئير:التنفيذيةالهيئة

أعصائه.تحعيينا!رراءا

م!نوعولل!ناطقمحطقة،17ديمقاطعة05:السياسيةالتقسيمات

المحلي.الاممتقلال

السكان

سممة،743.93،"".-م6191عام)تقدير(:السكانعدد

م1002عام)تقدير(026.746)37،-ام819عام)إحصاء(

سعمة.00072793-

%81:التوزيع20كمكلفىشحصا78:السكانيةالكثافة

ريفي../91،ح!ري

ذلكفيمماأ!باد%89حوالي:الرئيسيةالقومية/العرقيةالمجموعات

طويلة.لفترةأسبانيافىعاشمواواحرولىاساسلثواالقطلونيود

وم!ومغاربة،أخرىروبيةأوأقطارسالمواطم!!!صويوحد

الاتيية.امريكاأ

توأجك.حط%59:الريشةالديانة

لاقتصادا

البطاط!،الشعير،،العن!،القيم:الزراعة:الرئيسيةالججات

بلح،الأسماكصيد.الطماطم،الزيتون،الرتقال،الحلي!،الأعنام

اصفولاد،ا،يدالحد،راتالسيا:عةلصناا.رلحاا،ي!لسردا،لسحرا

الملاس،الشروكيميائيةوالموادولا!الحمور،،المصسعةالأطعمةا

.والآلاتوالإلكترونيةالكهرلائيةالمعدات،والأحدية

(1!!1):الإحمالىالوطىالاغبيريتا،(:الأساسية)الوحدةالنقود:

الناجمنالفرد)لصي!.أمريكىدولار/001527).000.00

أمريكل.دولار001323-أم(119للعامالإححاشالوطمي

،الآلات-السيارات:المصدرةالرئيسيةالبفائع:الخارجيةالتجارة

الأحذية.ا،الملاس،شهالفوااغولاذ،وايدالحد

المعداتالسقل،معدات،الآلات،النمط:اللستوردةالرئيسيةالبفائع

والطبية.العلمية

ألمانيا،،المتحدةالولاياتفرسا،:الرئيشونالتجاريونالشركاء

وهولدا.إيطاليا،المتحدةالمملا!ة

أضواء

تجولمماطقمع،عريصةشوارع-فيهامديةليأكرألسا!كاعاصمةمدريد.

الحميلةالمبانىوتشمل.،فوراتمعحخيرة!م!.لالمترهاتخسيهة

لديكرتاومركزالقوميةوالمكتحةاشئيسيالريدومكت،الملكيالقصر

القديمةالمديةقسمويعد.والمواصلاتاطتسوقالشحس()ورالةموأ!

ويش!ل،العالمديالمىمتاحفأحملأحدسادو،!ييرلأراحول

فلحمكيينوأساتدةوحوياوموريللووليلاركيز،لإهـي!ص،رسومات

.الأولاالطرارمروهواصديير

مدريدخارجالوسطىأسبانيا

.الميلاديعشرالسادسالقرنفيليضحموقصردير.الإسكوريال
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مأ05بارتفاعوصليبضحمةكنيسة:الصريعواديمنهبالقر!يقع

الأسبانيةايلأهليةالحربفيماتواالذينأولئكذكرىلإحياءشيدت

منكتيراحوتضحمةإسلاميةمكتبةوبهأم(.1939)369

المحطوطة.الإسلاميالعربيالتراثكتب

عام،قشتالةملك،السادسألفونسولمملكةعاصمةأصبحت.طليطلة

لأسبانياعاصمةطليطلةأصمحتالتوحيدإعادةوبعد.ام850

المساجدكذلك،قوطيطرازذاتكاتدرائية.ام561عامحتى

،والسيوفللسكاكيرالفولاذبشفراتمشهورةاليهوديةوالمعابد

إلحريكو.ومتحصدار

منالعديديزالولاالوسو.الع!ورفىنصرانيمعقلأفيلا.

.اليومحتىقائماالتحصينات

.الرومانقدماءباها،الآنحتىتعمللاتزالقناةسيجوفيا.

جميلة.رئيسيةساحةبهاجامعيةمديمةسالامانكا.

الشمالية.البرانسوجبال،بسكايخليجامتدادعلىأسبانيا.شمالى

يمالبرإنسجبالعمدهاتلتقيالتيالممطقةالباسكاحتل.الباسكبلاد

وهم.السنينلآلافوفرنمسا(أسبانيامنكل)فيبسكايخليج

متقدمةوالمنطقة.الفرنحسيةأوبالأسبانيةلهالاصلةلعةيحدتور

والجاي.الماتيةوترليةالأسماكوصيد،الصناعةعلىوتعتمداقتصاديا

مراهمينمشاهدينمع-اليدكرةمتلالحركةسريعةشهيرةولعبةألاي-

وبلباو.سا!شيانسالى:الرئيسيةالمدد-

مشواطئجميلخليجعلىيقعصينىمنتجع.سباستانسان

ل!سمعند،القديمةالمدينة.منحفضةعديدةوجمالرملية

(.الباسكتقافةعن)معروضاتتلموسانمتحفتشمليورجل،

الأهليةالحربحلالأم379عامدمرتالتيالبلدةجيرنكا.

الأسباد.الوطنيينطلبعلىبناءالألمانيالقصصلوساطةالأسبانية

سجلتأوروبا.فيمحميةغيرمدنيةلبلدةرئيسيقصفأولوهو

لبيكاسو.تذكاريرسمفىالواقعة

امتدادعلىالتيرادتنطلق-فيرمنالقديسعيد!يهيقاممو!بامبلونا.

الاسيجريبينما،للثيرانمصارعةحلقةإلىم825طولهمضمار

عنها.وبعيداالثيرادأمام

جضبيالتاميرا،كهوف.الباسكبلادغربىمنتحكصيفيسانتاندر.

برسمهاقامولصيادينلحيواناترسومات-سالتاندرغربى

سنة.41).00منذربما.التاريخقبلفيماأشحاص

كثيفة،وغابات،وعرةأ!جبابهامملكةيومذاتكانت.أستورياس

كبير.قديمحيبهاأوفيدو،العاصمة.بديعةومصايف

الحاليسية،السكاديتحدثالبعيدالغرليالشمالليمنطقةجماليسيا.

ساحلمطرا.أسبانيامناطقأكتر.بالبرتعاليةكميرحدإلىأحشبيهةا

ولاكورونا.فيجوموانئ.الفجواتعميقةخلجانمعوعر

أسبانياشرقي

رئيسى.وصناعيتجاريمركزأسبانيا،مدنكبرياتثانية.برشلونة

مجموعة:الراممالاس.المحليةاللغههي،الأسبانيةوليمستالقطونية

والزهور.الطيورأسواقتضمل،المدينةقلبفيالشوارعمن

بالقرب.المتموارعومغخي،الكتبليعوأكشاكالأرصفةومطاعم

كاتدرائيةعلىتحتوي(القديمة)المديمةجوتيكوباريوذلكم!

وللمهندسالطليعيينالفنانينمنللكثيرمقرابرشلونةظلت.قوطية

(أم629-2851)ديجوأنطونيوالمعماري

وبلينس(.الفرنسيةالحدود!تالمتوسطالبحر)ساحلبرافا.كوستا

رأسيةأراض.السياحتجذبالتيالرمليةالشواطىءم!العديد

البحر.داخلناتئةجرانيتية

ذكرىفيبلارأوفليديأور،كاتدراثية.صاعىمركزسراقوسا.

إلىتوجههأثناءحيمسللقديسم4،!شةفيالعذراءمريمظهور

لأسبانيا.الغربيالشماليالجزء

منطقةفيوتجاريصناعيمركزأسبانيا،مدنكبرياتثالثة.بلنسية

الأرز(.،أخرىفواكه،بلنسية)برتقالخصبةزراعية

أسبانياجنوبي

وقرطبة.،عرناطة،أشبيليامدنتشمل-أسبانياجنوبي.الأندلس

،الرومان،الفينيقيين،السلتاحتلاليشملمضطربتاريخها

المعمار.المحدثينوالأسبان،المسلمينوفتح،الغربيينالقوط

إسلاميةعربيةمملكةآحرسقطت.المنطقةأنحاءكلفيالإسلامي

.م2941هـ،898عام()غرناطة

أوروباكاتدرائياتكبرياتثالية-مزحرفةقوطيةكاتدرائيةأشبيليا.

موريللو.بهاقامرسوم-(الفاتيكانفيبيترالقديصركاتدرائية)بعد

الإسلامية.العصورإلىيرجعالذيحيرالدالاقوسلرجمنهاقري!

بعد.فيماالسصارىعدلهاإسلاميةقلعةالقصر.

محصنة،قلعةعلىتشتملإسلاميةمعماريةدرةالحمراء،.غرناطة

وقصور.حدائق

دروةدينسمة0.005".حواليسكانهاعددكانمدينة.قرطبة

موطن.الميلاديالعاشر،الهجريالرابعالقرنفيالإسلامىالنفوذ

يسميهكادكما(أفيروسأو)أفيروسيرشدابنالمسلمالفيلسوف

والفيلسوفام(891-11)26بعدهممنوالأوروبيونالأمحبان

فيالشائعواسمهام(402-1)135ميمونبنموسىاليهودي

وكتاباته.عنهارتدثمالإسلاماعتنققدوكان)ميمنيدس(،العرب

الإسلامية.بالثقافةتأثرهمدىتكشف-كثيرةوهى-

لأمريكا.الاسكتشا!يةرحلتهفيكولمبوسسهأبحرالديالميناء.قادس

فيهابماالألدلس،فيالواسعةالكهوفمنالعديدتوجد.الكهوف

وروندا.نسجامنبالقر!الموجودةتلك

أجملإنهايقالالكبير،الوادينهردلتافي.القوميةدونانامتنزه

بالطيور.أورولافيممطقةوأغى،الجوليةأوروبافيالبراري

جبلبمضيقمروراالجيسيراسم!-الشمص)ساحل.!لدلكوستا

تشملالساحليةالمنتجعاتم!مجموعةالميريا(.إلىشرقاطارق

لمجرافدالأكبر.المدينةهيملقافيونجيرولا.ماربلا،موليوس،تور

الثواطئعلىوالاسكسديافيونوالإنجليروالفرنسيونالألمانالسياح

أكتوبر.حتىمايوص!

رئيسى.سياحيمركزوهيالكبرىالجزيرةميوركاالبليار.جزر

والتينالليمودبساتين،غابيةجبالصحرية،مسحدراتشواطئ

ذأتبمبانيهامشهورةإليزا،جريرة.المدنأكبربالماواللوز.والزيتون

.الناسم!المشاهيروبمساكنالمترفةالسكميةالوحدات

شتويةساحليةمنتجعات.السنةمدارع!معتدلمناخ.الكناريجزر

نية.برىالجزر.رياىوبرانتنريف!هيفيهاالجزرأكر.مشهورة

جبلأعلىهو،تنريففيتيديديبيكو.عاليةقممسهاللعديد

للبرللتصديرالشتويةالخضراواتتنريف!فيتزرع-أسبانيافي

بريطانيا.وإلىالرئيسيالأورولى
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ح!صمتأسيسعمليةأسبانياوبدأت.أم759

أقرأم789عاموفيفرانكو.وفاةبعدديمقراطي

ظلهفيأجريتجديدأدستوراالأسبانالناخبون

ديمقراطية.انتخابات

الحكمنظام

حكماأسبانيافرانكوفرانسيسكوالجنرالحكم

عامفيالأممبانيةالأهليةالحربنهايةبعدمنمستبدا

ذلكوخلالأم.759عامموتهحتىام939

يحخذونالمقربونومستشاروهفرانكوكانالوقت

اصسياساتاوالجديدةالقوانينحولالمهمةالقرارأت

الخاصاسمياسيحزبهفرانكووأسس.الحكومية

البلاد.فيالأخرىالسياسيةالأحزابكلوأبطل

الحكممننمطاالأسبانأسرفرانكوموتبعد

لأحزابوسمح.البرلمانيةبالملكيةيعرفالديمقراطي

صوتاالأممبانيالشعبواعطيبالعملجديدةممياسية

الملكهمالرسميونالدولةورجال.الحكومةفي

.والبرلمانالحكومةوأعضاءالوزراءورئيس

وليص!أسبانيا.فيالدولةرأسبوظيفةيقوم.الملك

دورهلكن،الحكومةأعمالفيمباشردورله

مية.الح!صبالسياساتالخاصةالأمورفياستشاري

الدبلومامسيةالشؤونفيالبلادالملكويمث!!

الدي،الأولكارلوسخوانأدىوقد.والاحتفالات

تحولعمليةفيمهمادورا،امء79عامملكاأصبح

ديمقراطي.حكماإلىمطلقحكممنأسبانيا

رئيسأسبانيافيعليهيطلقالوزراء.رئيس

بأعماليقومالذيالوزراءمجلسويرأس.الحكومة

الحزبزعيمهوالوزراءورئيس.اليوميةالحكومة

فيالمقاعدمنعددأكبرعلىالحاصلالسياسي

.البرلمان

يسنبالكورتسيعرفأسبانيا،في.البرلمان

منمكونةتشريعيةهيئةوالكورتسالبلاد.قوانين

يسمىعضوا035منمكونأدنىمجلس:مجلسين

802منمكونأعلىومجلص،النوابمجلس

الشعبويختخب.الشيوخمجلسيسمىعضؤا

ويمكن.مسنواتأربعلفترةالمجلسينكلاأعضاء

نأأكثرأوعاما81أعمارهمتبلغالذينللأسبان

.الانتخاباتفيبأصواتهمايدلوا

مديرية.ء.إلىمقسمةأسبانيا.المحليالحكم

وجزر،مديرية47منلأ!مبانياالرئيسىالبرويت!صن

.واحدةمديريةمنالبلياروجزرمديريتينمنالكناري

وينتخب.مديريةلكلحاكماالقوميةالحكومةوتعين
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حنهكرثأ!؟؟ا!---سأسكرنجا!4

أورلجالء"ص-

استورياسبس!أى.
الفلرود.نالرر(!جيجونهسللحداكس

كوررونا-لتاصندو!أرتينحووومدأسيرسء.كلاسانتاندجوينبئ!و.بيالانتزسان\بيور

،لار..6لحوف!1!ك!جاس!،.ميرس..ءصرلمحشناتخلىيا.كاحولأ*لأو!ت.نألماولوللن

ورس!ما!بكا!

فنسترهكيبسانتياحوءسبا!وسسو3!!ء!"!!3!ء!ص*?ع-ى!!!كاسء،ص.لملولو

ثوساد!لاخاةلا!-لمجولفو!براد.ل!ءليونك!تي!إناأءبر!صس!2.!دحمافو!!كا4*صلتور4/و!.?نامبلوةبا،كمع.
ايوجينال!./

مالشنبريطساوميرلد?"ئر1!سل!كاء؟حاكا

لىسصبرير/؟ري!

س"ص.2-بويللاسنابريا-ايف!نيفعت-..06-للنسلا/-ل!ما.!جانسئنئىصلأ!و،!لمبرص?!ص،بربر(..ء!-5
..كرسأر./-رلوكا//. لملليرقنزوليماصهورا6لا!احعالم-

لدولولسو!سءلم

وو"بوأجا!!احرالىزدو)طدلطلاد.أرنداسو!عكاص!عترالونا؟ء
ئستلوك!اناتشاف!س.جانكابراليو-ستاكا

ساىص

يازلح!دىفوا..اسحو.كاإل!ردوالمزن!ء!ص

بورلو.دريلفيلاى؟)سثوتلم!رور6صء؟يودكلتا

كولددو!

لمتادا!ركمبو.أصء!!ص!!،ء"!ينا!كلي،ث!نلجورا

مدلر!ادساوينودءص..نكاما!سالورفاأكالم!!!علشوينزا!!كيلمرءصلم!كا!س!ىءخ!لروكا

أفلهاجايناكيسوراداصلمبرلينا"*!ا-علموتشا

ك!وداكلا!.?

14ء

ميو"رودرصلإلالسو!يدر!ساصا!4!كا11

أدأفوز..كعوثفليا!ور+ص!صىءلجا،!صر".!،صءإبلرلجا!!ص.دل

!؟.!!(!ءشلمءحصرريلر!ثو!ةوممننناس.طريرجو!لو!جاحرا!،ء!!/

وسباع!ررإ،س!اممو:تدبر.تورص!صء!؟.-كوينكاءسس!*نم!لم

-!ابرانكو.را!!صصوس..حرار3! لم!لوليدو.لأ!ص!ا!

لنهـادأراألكتحراصككرش!كوجليو!بر.س.مدريلىارأركوالأ6-لمءلا-.

ييت!رركا--عع!!،لمصس"أكمبونا.-ء!

3ث!و!اكلكللعوركولركىاار01ص
-.**رر37حص..ع؟،!دبمىنب!س!5*دصىس-ص-ه!.ء! اداستر.!رردبهىهلرنوملبسو.

استرموسجو-ورسكاصانلير.*الس!تلأ

..،لمكويد.اء!ص

باهـ-توفاحمهس?...-/ونلرا!:بركأعلمادا!أءلىحو/ريل،دبنيسالفنتسفا؟لكررا.جمبهلهة*،سك!حاأءنفللدا،بر
دوصماسر!ولعينراافلافراء-ص!لمجز!!صىص6.بويرتا

!كالا4كاص"ص*ءط!ءلا!ءس/صراسسه

كا!ك!!ونلموليفا01زرحان!اا6ثكوبونربانويفا6صص!عى!?ى!كا.ء!لولاكا!مصج!صمصسيزاء!ء-ا

جرأفدولحا،فرجاكاليءء4+صر.أندو!لمجلىلينارسلكرافكالملراكولبالهىللنا

003ركيحاى!ص.لأوطبهصصرلتول!!5لل!فلا3!،!ع!لمى.رموس!يالممع

كاس.مرنوكالفرد.ليره.س!صالأ.بي!ا؟حس-اكزورر!قو،!تؤ001

.صأج!.لمدر

لورتماوأبامولثلفا-..."قأماتشيناصيوينت..لركا-أولحرا.؟!!كا!أجولا

.،.حواد

ءص،هيمسولمن.لريرا011

للر..مور!نءغرناطه

سان!كئب!خليجأدوط!ى!لالا،.!.

قنس!ترو،أد!!زو-م.اولعيرا

لممانناصارباتوندوكاال!و1لر.اركوحبم.روندا..ءفدزلمما-ة.ييرجاموتريلدالياسحالميرلا

!صونتيرديجرر-أ!!عح!لمورتلا1!ثي

لأكد!اندفونانثوتشيكلاناطارح!ل)لريطاسا(سولىأ
ممروكو!ج!دوأثهلىحؤ!!!

أحا---!رو3!ترفلجار!.بارسيالا-.س

!!ط!لسىالمهـح!ثط."!-اسسالياأ)اسسانياأ-
ئطشج!ص!عوكيوص*-بر؟ن

لعبراكش.*ءع؟ء/أس!انيا!أحم!حرربشاكري!اس

الشيهدإلىصاصلدهتطوا،

اآإسلسهادىب!وبرميرأأالث!أثياآمل!لة

لسسا!.ىا.ء)ا!ساتياأ

لم-ء)فصرصحمك!نر!يئاوات.



!يسة.إسلاميةمحطوطاتوبهالإسكوريالبرشلونةدي،جوكاتدرائيةإسلامةمأثرةغرناطةفيالحمراءقصر

وينتخب.الإقليميالمجلسرأعضاءمديريةكلسكان

.البلدةأوالمدينةمجلسللدةأومدينةكلفيأضاخبونا

المحافظينالسكانوينتخب.محافظبلدةأومدينةولكل

01و...عددهايتعدىالتيالسكانيةالتجمعاتفي

التجمعاتمحافظيالإقليميونالحكامويعين.نسمة

تسمىأكبرمساحاتمنجزءهيوالمديريات.الصغرى

الخاصة.بحكوماتهاتتمئأيضاالتىالأقاليم

الاضتراكيأمحمالاحزب.السياسيةالأحزاب

ويأتي.أسبانياشيالأكبرالسياسيالحزبهواليساري

أضانية.االمرتبةفياليمينيالشعبيالتحالف

مدني:قضائيانجهازانأسبانيافي.كمالمحط

القوميةالحكومةتعينهماالذينالقضاةويقوم.وعسكري

فيالمدنيأغضائياالجهازوينظرالقضايا.كلفيبالفصل

محكمةمنالجهازويتكون.والجنائيةالمدنيةالقضايامعظم

وأكثر،إقليميةمحكمة5و.،استئنافمح!صمةأوهعليا

فيالعسكريةالمحاكموتنظر.محليةمحكمة000.9من

التيالمدنيةوالجرائم،العسكريةبالحرائمالمتصلةالقضايا

.عسكريكتمردتصنف

منالأسبانيةالمسلحةالقواتتتكون.المسلحةالقوات

023)000حواليويعمل،الطرانوسلاحوالبحريةالجيش

فى)0.33و.،البحريةفي.0057و.الجيمش،فيشحص

أعمارهمتتراوحالذينالرجالتجنيدويجوز،الطيرانسلاح

واحد.لعامالعسكريةللخدمةعاما3وه21بين

السكان

التطورقبلفقيراريفياشعباالأمسبانامعظمكان

منواسشينياتالخمسينياتفيأطبلادأ!سريعاالاقتصادي

قصرأسبانيا.فىالبرلمانمبنى

)إلىمدريددي،ال!صرتس

التمتريعيةالهيئةمقرهواليسار(،

محتصروفىالمىشيد.القومية

عمتر.التاسعالقرلى

الأول!رلوسخوانالملك

فيملكاالقسمأدى)أعلى(

فيمهمودوره،أم759لوفصر

أسبانيافيالدبمقراطيةتأسي!

عامفرالكوالحنرالموتسعد

.أم75!

3-ء- 3

أ
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فيميوركاحزيرةفيباللا

المتوسطالأديضالبحر

البليار.جزرعاصمة

واحدةتكودالتيوالجزر،

أسبانيا،مقاطعاتمن

لقضاءالمفصلالمكان

كثيرويزورها.العطلات

معالمهالرؤيةالسياحمن

التاريخية.

مزارعيمتلكونالناسمنالكثيروكان.الشسرينالقرن

وكان.كبيرةملكياتفييعملونالاخرونوكان.صغيرة

وأالجنوبفىالأند!مثلالبلاد،منمنطقةكلفيالناس

كبيربولاءيشعرونأسبانيا،غربيشمالفيجاليسيا

المناطقفيبالأسبانقليلااتصالهموكان.لمناطقهم

الأعظمالقوةهيالكاثوليكيةالكنيسةوكانت.الأخرى

كما.كاثوليكيينتقريباالأسبانكلوكان.بينهمالموحدة

.القرىمعظموسطفيتنتصبالكاثوليكيةالكنيسةكانت

مجتمعفيالناسويعيش،صناعيبلداليوموأسبانيا

أفضملطعاماالأمسبانمعظمويتناول.الحدأثةمطردحضري

ويتلقون،أفضلمنازلفيويسكنون،أفضلويلبسون

وقتأيفيكانمماأفضلصحيةوعنايةأكثر،تعليما

الحياةفيالمؤثرةالقوىوالكاثوليكيةالإقليميةوتبقى.مضى

قداسمريعوألاجتماعىالاقتصاديالتغييرلكن.الأسبانية

.الناسمنالكثيرعلىالقوىهذهتأثيرمنقلل

يعرففيماادناسعاشلقد.السكانوعددالأسلا!

بدايةوعندسنة.000.001منلأكثربأسبانياالآن

شعبغزا-سنة5،...حواليقبل-المدونالتاريخ

سنة0004ادوخلالألممبانيا.معظمبالأسيريينعرف

وأكغزاةأسبانياإلىأخرىمجموعاتقدمتالتالية

هذهأولالفينيقيونويمثل.فاتحينأوتجارأومستوطنين

اليونانيونثمالسلتيونتبعهموقد،المجموعات

المسلمونثمجرمانيةشعوبثمفالرومان،فالقرطاجيون

فيأخرىشمعوبمعمجموعةكلواختلطت.الفاتحون

سلالةتشكيلفىالطريقةهذهساعدتوقدأسبانيا.

الحاضر.الوقتفيالأسبانىالشعب

نسمة.93..000347أسبانيافيالسكانعدديبلغ

فيمدينتانوهناك.المدنفيمنهم81%مناكثرويعيش

مليونمنأكثرمنهماكلفيالسكانعدديبلغأسبانيا

فيها،مدينةوأكبرالبلادعاصمةمدريد،وهماشخص

فياسمكانعدديزيدمدينة05حواليوتوجد.وبرشلونة

المقالاتأنظر:.شخص000.001علىمنهاكل

فىلهاقائمةإيرأدتمالتيالأسبانيةالمدنعنالمنفصلة

المقالة.هذهنهايةفيالصلةذاتالمقالات

لأسبانيا،الرسميةاللغةهيالقشتاليةالأسبانية.اللغة

محلية()أشكاللهجاتولاتوجد.الناسمعظموشحدثها

.وأخرىمنطقةبينقليلايختلفالنطقلكن.اللغةلهذه

شمماليفيمناطقثلاثفىثانيةلغةوتستخدم

إلىبالإضافةوجاليسيا،الباسكوأقاليمقطلونيا:أسبانيا

قطلونيافيالناسمنالكثيرويتحدث.القشتاليةالأسبانية

جنوبىفيالبروفانسيةباللغةشبيهةلغةوهي،القطلونية

اللغةالباسكأقاليمفىالناسبعضويتحدثفرنسا.

السكانمجموعاتمنواحدةيشكلودأسمانياشماليفيالباسك

الأخرىوعاداتهاالشعبيةرقصاتهامحموعةولكل.العديدةالأسبانية

.الأخرىالمجموعاتكللدىعماتختلصالتي

-لم

-

3



سبانباأ624

متمترة،برشلونةفىالمبنىهدامثلالحدثة،السكنيةالوحداتمباني

ويذهب.شققفىتقريباالمديسةسكانكلويعيش.الأيساليةالمددفي

اليسار.إلىبهالملحقةالمدرسةإلىالسكيالمشىهداأطفال

لايعرفالتي-يوسكارأأويسكيراأيضاوتسمى-الباسكية

معظميتحدثجاليسياوفي.أخرىلغةبأيصلةلها

بالجاليشة.تعرفالبرتغاليةاللغةمنلهجةالناس

الأسبانيةالمدنفيالمعيشةمستوىارتفع.المدينةحياة

وأصبحت،العشرينالقرنمنالخمسينياتمنذسريعا

متزأيدة.بدرجةشائعةالحديثةالحضريةالحياةوسائل

منهموكثيرون،سكنيةشققفيتقريباالناسكلويعي!

المدينةسكانويلبس.ولايستأجرونمساكنهميمتلكون

المدينةمساكنوكل.غربيطرازأحدثعلىملابس

وأجهزةسياراتالأسرمنكثيرويمتلككهرباء،بهاتقريبا

التلوثمثلمشكلاتأيضايعانونالناسلكنتلفاز.

.المروريوالازدحام

العهودعاداتمنعددايتبعونالمدنفيالناسلايزال

معظمتتوقففمثلا.النزعاتأحدثإلىبالإضافةالقديمة

ساعاتثلاثمدةالعملعنوالمكاتبوالمتاجرالمصانع

حواليحتىمفتوحةتظلثمومنللغداء،راحةكفترة

معالغداء،بعدراحةالأسبانبعضويأخذمساء.السابعة

القديمة.العادةهذهيتبعونيعودوالمالناسمعظمأن

وجبتهمقبل)التمشي(بالباسيوالأسبانويستمتع

الحاديةأوالعاشرةقبلالغالبفيلايتناولونهاالتي،المسائية

الأرصفة،مقاهىإلىأيضاالأممبانويذهبليلا.عشرة

ويحتسونالأصدقاءجمعيتسامرونحيثوالأنديةوالحانات

النبيذ.أوالمسكرةغيروالمشروباتالقهوة

أقلبدرجةأسبانيافيالريفحياةتغيرت.الريفحياة

منالخمسينياتأواخرومنذ.المدينةحياةتغيرمنكثيرا

الكهربائيةالخدماتساعدت.الميلاديالعشرينالقرن

جعلفيالحدلمجةوالالاتالمتطورةالزراعةوطرقالمنتشرة

عنكثيراتأخرتالزراعةلكنيسرا.أكثرالمزارعينحياة

مستوياتأنكما.الاقتصاديةالأهميةناحيةمنالصناعة

بدايةومنذ.المدنمستوياتعنكثيراتقلالريففىالمعيشة

المزارعينآلافانتقلالميلاديالعشرينالقرنمنالستينيات

الوظائف.عنبحثاأخرىأقطارإلىأوالأسبانيةالمدنإلى

وفى.الصغيرةالمدنأوالقرىفيالمزارعينمعظميعيش

مساكنهمبينالمعبدةغيرالطرقيقطعونومساءصباحكل

تجرهاعرباتفيراكبينأوالأقدأمعلىمشياإماومزأرعهم

فترةيأخذونفإنهمالمدنسكانخلافوعلىالحمير.

محببأمرهوالمساءفيالتمشىلكنللغدأء.قصيرةراحة

الريفويستمئأهل.المدنفيهومثلماالريفيةالمناطقفى

.البلدةأوالقريةساحةفيبالجلوسأيضا

وتكونوالحجر،بالطينمبنيةالريفيةالمساكنومعظم

الشمس.منالإضافيةللحمايةالمبيضبالجبسمغطاة

طفيف.ميلانذاتالبلاطمنسقوفالبيوتولمعظم

رصيفمنأوالشارعمنمباشرةالمساكنمنكثيرويرتفع

فوقالمتقاطعالحديدمنحاجزلهمنهاوالكثير.ضيق

منبالرسمياتالتزاماأقللباسهمفىوالمزارعونالنوافذ.

قمصانعنعبارةتقليديالباساالرجالويلبس.المدنأهل

وقلنسوات،وشاحمعسوداءوبناطيلبيضاء،قطخية

غيرفساتينالنساءوترتدي.بيرتستسمىمستديرة

.وبلوزاتكاملةتنورأتأومزخرفة

الطعامبأكلالأسبانيستمتع.والشرابالطعام

الساحلية.المياهفىبكثرةومتوافررخيصوهوالبحري

ويحتوي،شعبيطبقوالبايلا.متعددةبطرقويحضرونه

الخنزيروفخذوالدجاجوالكركندالروبيانمثلموأدعلى

تمقديكونالذيالأرزمعجميعهاوتخلط.والخضراوات

الأطباقوتشمل.الكركمتسمىمنكهةمادةمعطبخه

والسردينالبحروسرطانالحبارالأخرىالمحببةالأسبانية

يتمشعبىطبقوالجازباشو.المقليةالأنقليسسمكوصغار

منمعدباردحساءوهو،الدافئالطقصفيتناوله

ويقدم.والبهاراتالزيتونوزيت،المصفاةالطماطم

المقطعوالخيارالخبزمكعباتعليهمنثورةالجازباشوالأسبان

والطماطم.والبصل

البقر،لحمالأسبانعندالشعبيةاللحوموتشمل

والأرانب.الخنزيرولحمالضأنولحم،والغنم،والدجاج

بيضىأومستديررغيفلثمكلفيالخبوزالابيضوالخبز

.والزبدةالجبنمعأوبمفردهتناولهيتم

غيرالشرابالأخرىالشعبيةالمشروباتوتشمل

الساخنةوالشوكولاتا.المركزةالتركيةوالقهوةالمسكر،

لفترةالمقليالعجينمنقطعمععادةتقدمالتي،الكثيفة

.شرسوتسمىطويلة
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توضعسبانيا.أسكانيعيشأين

فيالسكانتوزيعالخريطهةهذه

مدنمنالعديدوموقعأسبانيا

ظهرتوقد.الكبيرةأسبانيا

بالسكانازدحاماالأكثرالمناطق

أغمق.بألوان

/ميل2شخص

052صأكئز

025-ء12

125-06

06منأقل

/كم2شخص

001منأكئر!

!05-001

05-2ء!

52منأقل!

فراغهموقتمنكبيراجزءاالأسبانيقضي.الترويح

أصدقائهممعلساعاتبالجلوسويستمتعونالعراء.فى

وقد.القرىأوالمدنساحاتفىأوالأرصفةمقاهيعند

الرمليةأصمبانياشمواطئعلىالصيفعطلاتأصبحت

نهايةعطلاتوفي.متزأيدةبدرجةشائعاأمراالجميلة

فىالأسبانيالريفإلىبسياراتهمالمدنأهليتجهالأسبوع

.وأحدةلليلةرحلاتأونزهات

أسبانيا،فىشعبيةالأكثرالرياضةهىالقدموكرة

ي!علهامدرجملعبالمدنمنالكثيرفىويوجد

الأكثرهيالثيرانومصارعةأكثر.أومشجع001!...

معظموتضم.جاذليةالأكترأمحبانيامشاهدإحدىالثيرانمصارعة

(.الثيرانمصمارعة)حلبةتورسدىبلاراالأسبانيةالمدن

توجدالمدنمعظموفيأسبانيا.فيللأنظاروجذباشهرة

الثيرانمصارعيأنكما،الأقلعلىالثيرأنلمصارعةحلقة

القوميين.الأبطالمكانةفىهمالأوائل

كاثوديك.الأممبانيالشعبمن%9ءحوالط.الديانة

آلافاأنكما،البروتستانتمن51).00حواليوهناك

أسبانيا.فىيعيشونواليهودالمسلمينمنقليلة

إلىأم851عاممنالممتدةالفترةمعظموخلال

وخلالأسبانيا.فىالدولةدينالكاثوليكيةكانتام789

ما.بطرقالكاثوليكغيرحقوقأسبانياقيدتالوقتهذا

كمسببمحاولةالكاثوليكلغيرمسموحايكنلمفمثلا

تتمالتيالزواجمراسمأنكما،لدياناتهمجددأتباع

تعتبركانتالتيالوحيدةهيالكاثوليكيةالكنيسةبوساطة

،ام789عامفيجديذادستوراأسبانياتبنتوقد.شرعية

محدد.دينأسبانيالدولةليسفإنهالدستور،لموادوطبقا

الأمورفيالحريةكاملمعتقداتهمبجميعالشعبولأفراد

الدينية.

العطلةفترةهوالمقدسالألممبوع.الدينيةالعطلات

الأسبوعفيبهالاحتفالويتم.أهميةالأكثرالأسبانية

كذلك.أخرىخاصةووقائعبمسيراتالفصحلعيدالسابق

)الوصي(الراعيقديسهملتكريمألاحتفالاتالأسبانيقيم

.أياملعدةالاحتفالاتهذهمنالعديدويستمر.المحلي

ويرقصونالمشعلاتويبنونالشوارعبتزيينالناسويقوم

المواكبويسيرونالناريةالألعابويطلقونويغنون

.للجمالومسابقاتللثيرانمصارعاتويقيمون
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فيرمنسانبمدينةيقامالذيفيستامهرجانويعد

شهرفيبهالاحتفالويتم.الأسبانيةالاحتفالاتأشهر

فيالثيرانوتطلقبامبلونا،مدينةفيعامكلمنيوليو

منالشبابويجري،الاحتفالاتمنكجزءالشوارع

يقيمونحيثالمصارعةحلبةإلىالحيواناتامامالرجال

.الثيرانمصارعةفيللهواةمباريات

عاممنذكثيراأسبانيافيالتعليمتطور.التعليم

همممنولايكتبونلايقرؤونمننسبةفإنواليوم.ام009

معمقارنةفقط،3%هيفوقهاوماعشرةالخامسةسنفي

.ام009عامفى6%0نسبة

تتراوحالذينالأطفالكلالأسبانيالقانونويلزم

بالمدرسة.بالالتحاقسنةعشرةوثلاثستبينأعمارهم

يبلعونعندماالمدرسةيتركونالأطفالمنالكثيرلكن

كلفيكبيرةبدرجةالطلابعددويتناقص.عضرةالرابعة

التعليمي.السلمفيأعلىتاليةمرحلة

ثمانيلفترةالابتدائيةبالمدرسةالطلابويدرس

لهمولابد.الثانويةالمدرسةفيسنواتولثلاث،!شوات

أضحاقهمااقبلخاصةلدراسةإضافيةسنةقضاءمن

والثانوية.الابتدائيةالمدارسمعظمالحكومةوتدير.بالجامعة

غيرخاصةومدارسأيضا،كاثوليكيةمدارسهناكلكن

حواليأممبانياوفى.والثانويةالابتدائيةالمراحلفيدينية

طال!.000.007منأكثربهايدرسجامعة03

وهومدريد،فيالبرادويضم.والمكتباتالمتاحف

الفنيةالمجموعاتأج!لمنواحدةالأشهر،أسبانيامتحف

مثلالعظامأسبانيارساميأعمالعلىويشتمل.العالمفي

فيلازكيز.ودسغوموريللو،وبارتولوميجويا،فرانسيسكو

وتضم.الأجانبالفنانينمنالعديدأعماليضملكما

الاثارمتحف،الأمريكتينمتحف!الأخرىمدريدمتاحف

والأسطولالجيشومتاحف!الملكيوالقصر،القومي

.البلديوالمتحفالبحري

تعرضمتاحفعلىالرئيسيةأ!مبانيامدنمعظموتحتوي

الريفيالاثارمتحفالمتاحفصهذهوأشهر.المحيطةالمنطقةشن

المشهورالرساممس!شتحويلتمطليطلةوفيإشبيليا،في

أعماله.منال!ضيرالمتحفويعرض.متحفإلىإلجريكو

الكبرىالم!ضبةوهىمدريد،فيالقوميةالمكتبةوتضم

مكتبةوتملكمجلد.ملايينثلاثةمنأكثرأسبانيا،في

مجموعاتأكثرمنواحدةمدريدفيللدورياتالبلدية

السجلاتملايينوتحفظ.العالمفيالمتكاملةالدوريات

محفوظاتأرشيففيأسبانياتتارفيالمهمةوالوثائق

فيالمملكةسجلاتتحفظكماإشبيليا.فيالإنديز

وفيالوليد(،)بلدفالادوليدمنلالقربمحيمانكاس

مدريد.فيالقوميالتاريخيالأرشيف

الفنون

منمجموعةأنجبتأنهاكما،غنىفنيتراثلأسبانيا

الفنونازدهرتوقد.العالمفىوال!سابالرسامينألرج

عشرالسادسالقرنينفيالذهبيعصرهاخلالألاسعبانية

مكانتهاتحتلالبلادكانتعندماالميلاد!تعشروالسالغ

الأسبانيةالاداببدأتذلكوبعد.الرائدةالعالمقوىبين

منتصففيحدثقدجديداميلادالكنالتدهور،في

.الميلاديالعشرينالقرن

هيموجودةلاتزالأسبانيةكتاباتأقدم.الأدب

ويعتقدالحكماء.الرجالمسرحيةوالسيدملحمة

القرنإلىتاريخهمايرجعالعملينكلاأنالمتخصصون

وتصفكتبهما.منلايعرفونل!ضهم،الميلاديعشرالثانى

السيد.،القوميينأسبانياأبطالأحدأعمالأسسيداملحمة

الرجالمسرحيةمنفقطجزءحفظتموقدالسيد.انظر:

للطفلالتلاثةالحكماءالرجالزيارةعنوتحكيالحكماء.

المسيح.

أدبمنماعرفأفضلمنجانباالأممبانالكتابأنتج

سرفانتسديميجلكتبفمثلا.الذهبيالعصرحلال

فيالأدبيةالأعمالأعظممنوهيكيشوتدونرواية

باركالادوكالديرونبدروالمسرحيالكاتبوقدم،العالم

مسرحيتهفيالحياةوحقائقلأحلامحيادرامياتصويرا

البارزينأسبانياكتابقائمةوتشمل.حلمالحياةأ!شهيرةا

جاسيه،أورتيجاخوسيهالمفكرينالعشرينأغرنافى

بويروأنطونيوالمسرحيةوكاتبنامونو،أرديهوميج!

خوانوالشاعرسيلا،حوزيهكميلووالروائيباييخو،

انظر:.للأدبنوبلجائزةالأخيرانوحازحيمينيزرامون

.الأدب،الأسباني

أممبانيافىالبارزينالرمعامينأممماءتشمل.الرسم

جويا،وفيلازكيزوموريللو،إلجريكو،أ!ذهبياأمحصراخلال

بالرسماشتهروقد.الأوائلالأفذاذالرسامينأحدوالأخير

عشرالتاسعوأوائلعشرالثامنالقرنأواخرخلال

لون.الميلاد

خلالشهرةالأكثرأسبانيافنانبي!صاسوبابلووظل

تصمويرية،ورسوما،تماثيلأبدعوقد.العشرينالقرن

الزيتية.رسوماتهإلىبالإضافةرائعةوخزفياتوتخططات

دألي،سلفادورالاخرينالبارزينالأسبانالرسامينبينومن

تابيس.وأنطونيوميرووجوان،جريسوخوان

التىالختلفةالشعوبتأثيرالعمارةتع!ض.العمارة

القنواتبعضولايزال.الماضيفيالبلادعلىمميطرت

فيمستخدمةالرومانقدماءبناهاالتيوالمنشآتوالجسور

يمكنالأخرىالرومانيةالأبنيةبعضأنقاضأنكماأسبانيا،

التيالمساجدفإنكذلكأسبانيا.أنحاءكلفيمشاهدتها



أسبانيافىالإسلامىالفن

الجنوبية،المدنبعضفيشامخةتقفالمسلمونأقامها

كنائسإلىبعدفيماحولتالمبانيهذهمعظمأنبرغم

مسجدأكانتقرطبةفيالضخمةوالكاتدرائية.كاثوليكية

وهناك.الميلاديالثامن،الهجريالثانيالقرنخلالجامعا

والعقيقوالمرمرواليشبالجرانيتمنقائم0001منأكثر

قلاعاالمسلمونشيدكذلك.المبنىهذاأقواستحمل

شهرةالقلاعهذهوأكثرالقصور.الانتسمىمحصعنة

الحمراء.قصرانظر:.غرناطةفيالمشهورالحمراءقصر

ويقعوقصر.قلعة0041حواليأسبانياوفي

مقبرةعلىيحتويالأغراضمتعددمبنىوهو،الإسكوريال

عربيةمخطوطاتتضمكتبوخزانةوقصروديروكنيسة

وقدمدريد.غربيشمالكم48حواليبعدعلىنادرة

العالم.فيالمبانيأكبرأحدوهو،الثانيفيليبالملكأنشأه

2،م.00037حواليالرماديالجرانيتيالمبنىمعساحةوتبلغ

العديدمقابروتقبع.مدرجا86ونافورة88و،غرفة003وبه

.الإسكوريالان!:.الإسكوريالفيالأسبانالملوكمن

وهو،الصريعوادييقعكما5حواليبعدوعلى

جبل.داخلالدفنحجرةوتقع.أيضاوديرأخرىمقبرة
627سبانياأ

غرناطةفيالإسلاميالمعمار

فيماتواقدكانوارجلأدف46حوالطهناكدفنوقد

الدكتاتورجثماندفنكذلك.الأسبانيةالأهليةالحرب

الداحلية،ساحاتهبجمالعرد!غرناطةفيمشهورقصرالحمراءقصر

القرنينحلال2الحمراقصرالمسلمونلنىوقد)فوق(الأمود،ساحةمثل

الميلاديين.عشروالرالععشرالثالثالهجريير،والثام!السابع
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فيالقوطيةالكاتدرائيةوتعد.هناكفرانكوفرانسيسكو

إلامنهاأكبرولايوجدأورولا،فىكنيسةأكبرثالثةإشبيليا

لوردزفىوالبازيليقارومافيبطرسالقديسكنيسة

وعرضها.أم61إشبيلياكاتدرائيةطولويبينبفرنسا.

.أم02برجهاوارتفاعم76

،الأخرىالأوروبيةالبلادخلافعلى.الموسيقى

فيالبارزينالموسيقيمؤلفيمنقليلاعدداأسبانياقدمت

الموسيقيينلكن.الكبرىوالمعزوفاتالموسيقيةالمسرحيات

شكلاالميلاديعشرالسالغالقرنخلالابتدعواالأسبان

الغناءبينيؤلف!زارزيولا،باسمعرفالخفيفةالأوبرامن

شهرةأ!مبانياموسيقييأكثربينومن.الملفوظةوالكلمات

كاسالز،باللوالفيولونسيلعازفالعشرينالقرنفي

الجيتاروعازففالا،دومانويلالموسيقيوالمؤلف

سعيجوفيا.أندريهالكلامميكى

لفترةشائعينأسبانيافىالشعبيوالرقصالغناءظلوقد

الخاصةورقصاتهمأغانيهممنطقةكلفيوللناس،طويلة

المصاحبةالالاتعلىالعزفالموسيقيونويلزم.بهم

أصبحتوقد.والدفوفالجيتاروآلاتكالممنوج

والفلامنكووالفاندانجوالبوليرومثلالأسعبانيةالرقصات

العالم.مستوىعلىمشهورة

السطح

أقاليمسبعةولها2كم975.405أسبانيامساحةتبا

الإيبرو،حوض2-.الشماليةالجبال2-الميزيتا،-أ:برية

6-جزرالكبير،الوادي5-حوض.الساحليةالسهول4

.الكناري7-جزرالبليار،

أممبانيا.معظمتغطيضخمةجافةهضبةالميزيتا.

التلالتفصلهاالتيالسهولمنرئيسيةبصفةوتتكون

فيارتفاعاالأكثرالجبالتوجد.المنخفضةوالجبال

إليالميزيتاتمتدالغربوإلي.والجنوبالشرقىالشمال

إلىيرتفعالذيملهاسن،جبلوقمة.البرتغالداخل

ويم،الأ!سبانيالرئيسيالبرفيقمةأعلىهيم،3و478

الجنوبىالطرفعلىالمثلمةنيفاداسييراسلسلةفيالجبل

للإقليم.

ملائمةغيرللاصفرارمائلةبنيةأوحمراءتربةوتغطي

الجبالعلىالغاباتوتنموالميزيتا.معظم،الغلاللزراعة

متناثرةصغيرةشجيراتسوىلايوجدأنهغير،والتلال

المعزوترعى.السهولمعظمعلىفقطمزهرةونبتات

الميزشا.نجودفيواللأغنام

ويجريالميزيتا.فيالرئيسيةأسبانياأنهارمعظموتنبع

الميزيتامنكم700.1لمسافةنهر،اطولوهوتاجو،نهر

ويتدفق.الأطلسيالمحيطإلىبالبرتغالماراالشرقية

الطرفتكونالتى)فوق(،لالجليدالمعطماةالقممذاتالبرانسجبال

قرىوتقعفرنسا.صأسبايكاتمصلالتهممالية،الحباللمنطقةالتسرقي

.السكانقليلةالوعرةالرانسحبالليرمتماثرةوللدات

إلىالجنوبيةالميزيتامنكم064لمسافةالكبيرالوادي

الأطلسي.

منأممبانياشمالأقصىعبرتمتد.الشماليةالجبال

منالمنطقةوتتكون.الساحليةالسهولإلىالأطلسيالمحيط

المنطقةفيكانتابرياوجبال،الغربفيجاليسياجبال

فىوفرنساأمحبانيابينتفصلالتيالبرانسوجبال،الوسطى

البحرمنبحدةوكانتابرياجاليسياجبالوترتفع.الشرق

الأطلسي.الساحلمعظمامتدادعلى

لمالياأ

)بخمسنا!!سويبمبرا

7-أول!يا

كالاإيطاليا7

فرنسا

اليليارحررلا

)اسلانيا9-

كبىنس

ليعيا

إفريقيا

ئرلجراا

أسبانيا
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التلالمنالعديدويرتفعأسبانيا.معظمتعطيمرتفعةهضبةالليزيتا

المنطقة.معظمعبرالممتدةالجافةالسهولمنالمنخفضةوالجبال

منطقةفيالواقعةالمنحدراتمنكثيراالغاباتوتغطي

سريعةالقصيرةالأنهارمنعديدوشدفق.الشماليةالجبال

فيفقيرةتربةعامةبصفةوللمنطقة.الجبالعبرالجريان

للرعي.منهاكبيرةمساحاتوتستخدمالغلالزراعة

بمحاذاةتمتدعريضةسهولمنيتكونالإلمرو.حوص

وهو-الإيبروويجريأسبانيا.لثرقيشمالفيالإيبرونهر

الجبالمنكم909لمسافة-أسبانياأنهارأطولمنواحد

فييقعوالحوض.المتوسطالأبيضالبحرإليالشمالية

منطقةإلىحولتهاالحديثةالريأنظمةلكن،جافةمنطقة

مهمة.زراعية

بمحاذاةالساحليةالسهولتمتد.الساحليةالسهول

منالمنطقةوتتكون.بأكملهالأسبانىالبحرالمتوسطساحل

منطقةوهيالبحر.إليتمتدتلالتتخللهاخصبةسهول

منطقةامتدادعلىالفلاحوناستخدموقد.غنيةزراعية

أنظمةلإنشاءالسهولتقطعالتيالأنهارالساحليةالسهول

.للري

جنوبفىالحوضهذايقعالكبير.الواديحوص

المحيطإلىالكبيرالوادينهربمحاذاةويمتد.أسبانياغربي

كبيرةبدرجةخصبةمنطقةلكنهجافوالحوض.الأطلسي

المزارعونويعتمدالبلاد،منحرارةالأكثرالجزءفىتقع

محاصيلهم.لسقىالريعلى

962نياأسبا
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المنتجعاتمنكثيربهالمتوسطالبحرعلىالمشمساسبانياساحل

ملايينيحذبالدي)فوق(برافاكوستامصيفمثل)المصايف(

حار.جافصيفذاتتقريباأمسبانياوكل.مكانكلمنالسياح

08نحوبعدعلىالجزرهذهتقعالبيار.جزر

الأبيضالبحرفيلأسبانياالرئيسيالبرشرقىكم24.إلى

إلى،رئيسيةجزرخمسمنالمجموعةوتتكون.المتوسط

مرتبةالكبرىالثلاثوالجزرأصغر.عديدةجزرجانب

وميوركاوإبيزا.مينوركاميوركا،:هيحجمهاحعسب

امتدادعلىمنخفضةجبليةسلسلةبهاخصبةجزيرة

الغربي.الشماليشاطئها

الجنوبيالساحلعلىتلالإلىالجبالمنالسهولتمتد

فيغابيةتلالمعأغلبهافيمنبسطةومينوركا،الشرقي

الجزيرتينوكلتا.كثيرةتلالذاتفهيإبيزاأما.الوسط

ميوركا.منخصوبةأقلالصغيرتين

بعدعلىالأطلسيألمحيطفىتقع.الكناريجزر

الشماليإفريقياساحلمنكم043إلى59حوالي

مرتبةالكبرىوالجزر.رئيسيةجزرسبعوتشمل.الغربى

وجرانوفويرتفنتورا،،تنريف:هي،أحجامهاحسب

فيجبلأعلىوهو،تيديديبيكوويرتفعكناريا.

كنارياوجران.تنريفولممطفيم.7073لمسافةأسبانيا،

،بالماسوتعلاس.خصبةووديانوسطهافيجبالبها

كناريا.جرانفي،الكناريجزرفيمدينةأكبر

تنريفمنسكاناوأقلوجفافااستواءأكثروفويرتفنتورا

كناريا.وجران



أسبانيا063

لمناخا

جافطقسذاتأممبانيافيأخرىومناطقالميزيتا

معظمتكونالتيالمناطقهذه.السنةمدارعلىومشمس

درجةمتوسطويرتفعبارد.وشتاءحارصيفذاتأ!مبانيا

الشهورأكثروهويوليو،خلالم527مافوقإليالحرارة

تحتمئويةواحدةدرجةمنأدنىإلىويهبط.حرارة

الصيفوجفاف.برودةالشهورأكثريناير،فيالصعفر

شىءلاخرآنمنالمطريةالعواصفتتخللهالذيوالشتاء،

ومنحدرات.الجافةالتربةدائمةبصفةالرياحوتلفح.معتاد

الشتاء.معظماالجليدعليهاينزلالميزيتافيالعلياالجبال

جافحارصيفمعالممم!!أطعتدلاالشتاءويتناوب

نأالنادرومنالبليار.وجزرالساحليةالسهولفيمشمحه!

يرتفعبينما،"م4مادونإلىالحرارةدرجةمتوسطيهبط

.م527مايقاربإلىعادةيوليوفىالحرارةدرجةمتوسعط

الشتاء.فىعاديأمروالقصيرةالغزيرةالممطرةوالعواصف

الطقساموسط/الحرارةدرجات

الحرارةدرحات

المطر2أياموييثلهرلها

الحيدأوأدىأعلىأدلىأعر

57ساير

16لراير

86مارمر

67،!أس

48!اير

19ليوير

69يرلو

69أسطم!

98ستمر

77أكخو!.

36لصرب

؟7جمحمرد

لشهري

جاير

كرايى

مارس

أريل

ماير

أككولى!

ةرالحرا!حارد

الطرمأبشويلهردهايت

الحيدأوأدلىأعدأدلىأع!

السويالتساقطمتوسط

سملوصة

95صأكئر

51-31

02م!أثل

051صأكئر

درجاتمتوسط

رحاتفىا

يتلمحهرلها

!05لمحوق

بعضفيأشعهرلثلاثةتمتدالصيفجفاففتراتلكن

المصطافينملايينالمشمسةالصي!مواسموتجذب.المناطق

لدوكوستابرافا،كوستامنتجعاتوإلىالبليار،جزرإلى

طولعلىأخرىمشهورةمنتجعاتإلىبالإضافةسول

،الكناريوجزر.الألمسبانيالمتوسطالأبيضالبحرسعاحل

حرارةدرجاتذاتمشهورةاصطيافمحطةأيضاوهي

السنة.طوالوالدفءالاعتدالبينتتفاوت

طقسالأطلسيالمحيطمنالقادمةالرياحويصاحب

المنطقةهذهوفي.المواسمكلفيالشماليةالجباليعممعتدل

وأشكالجليد)أمطار،،تساقصأأعلىيوحدأممبانيامن

طوالالوقتمعظمالأمطاراوتسقطاشطوبة(.منأخرى

وهناك.منتظمرذاذشكلعلىماتكونعادةوهي،السنة

والشبورةالضبابأنكما،الرطبةأخائمةاالأياممنالكثير

فيتساقطأكبرويحدثالبحر.جهةمنماتنتشرانغالبا

فيعادةالعلياالجبالسلسلةتبدأعندماالشتاء،فيالمنطقة

درجةمتوسعطيهبطأنالنادرومن.الكثيفالجليدتكوين

درجةمتوممطأنكما،م54مادونإلىينايرفيالحرارة

2،م.1منأكثرإليمايرتفعنادرايوليوفيالحرارة

الاقلصاد

والستينياتالخمسينياتعقديخلالأسبانياتحوأت

صناعيةدولةإلىفقيرزراعيقومنالعشرينالقرنمن

أعلىمنواحداالبلادحققتالفترةهدهوخلال.حديثة

السنويإنتاجهاإنإذالعالمفيالاقتصاديالممومعدلات

هذأومعظم.مراتثلاثتضاعفالبضابوالخدماتمن

صناعاتفيأممبيراالأجنبيالاستثمارعننتجالنمو

.المزدهرةالسياحةتحارةومنأسبانيا،

اللأسبانالعمالنسبةهبطتأم059عامومنذ

إلى%05حواليمنالأسماكوصيدبالزراعةالعاملإن

ينايرفىلحرارة

الدرحات

مئوية

01ثوق

يولوفىالحرارةدرجاتموسط

رجاتفىاتلدرجاا

مئويةلتثهرلها

42فو!57!وق

للماو
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631أسبانيا

فيالعاملينالعمالنسبةازدادتنفسهالوقتوفي.%ا7

%52حواليمنالتعدينيةوالصناعات،والتصنيعالإنشاء

الذي،الخدماتقطاعفيالعمالةزادتوقد.31%إلى

منوالتجارةوالحكومة،التمويلمثلمجالاتيحشمل

.%52إلى25%

أكثراليومأسبانيافيالسنويالصناعيالإنتاجوقيمة

ومع.ونصفأضعافأربعةمنبأكثرالزراعيالإنتاجمن

تعدلمأنهاإلا،رئيسيةصناعيةقوةتصبحلمأسبانياأن

أقتصاديا.متخلفةأوفقيرة

الطبيعية.المواردفىفقيرةأسبانيا.الطبيعيةالموارد

أنهاكما،للزراعةالصالحةالأرضمنقليلبهاوالبلاد

المهمة.الصناعيةالخامالموأدمنالكثيرإلىتفتقر

العاليالحديدخامهوالرئيسيالمعدنيأسبانياومورد

الجبالهذهوتحتوي.كانتابرياجبالفيالموجودالجودة

وذغالبهفيمنهالخزونلكنأيضا.الحجريالفحمعلى

أسبانيافيالموجودةالأخرىالمعادنوتشمل.سيئةنوعية

وملحوالبيرايتوالبوتاسوالزئبقوالرصاصالنحاس

والزنك.واليورانيوموالتيتانيومالأرض

،محدودةأمطاروكميةفقيرةتربةذاتأسبانياومعظم

الغاباتوكانت.صعباأمرأالمحاصيلزرأعةيجعلمما

الأشجارمعظملكنأسبانيا،منكبيرةأجزاءتغطيالكثيفة

بهاقليلةمساحاتتوجدواليوم.الزمنعبرقطعهاتم

.غابات

الاقتصاديةالنشاطاتتلكهي.الخدميةالصناعات

حوألىويعمل.منتجاتوليس،خدماتعنهاتنتجالتي

الصناعاتوهذه،الخدميةالصناعاتفيالعمالنصف

.الكبرىالمدنلاقتصادياتخاصنحوعلىمهمةالخدمية

والخدماتوالحكومةالمجتمعخدماتوتشكل

هذهوتشمل.الخدميةالصناعةمننوعأهمالشخصية

الصحية،والعنايةالتعليممثلأقتصاديةأنشطةالصناعة

تشملأنهاكما.المعلوماتوتحليلوالجيم!،العامةوالإدارة

وإصلاحالجافالغسيلمثلصغيرةخدماتأيضا

للصناعة.الأهمالمركزهيومدريد.السيارات

صناعةأهمثانيهماالتجرئةوتجارةوالبئلالجملة

.للتجارةالرئيسيالمركزهيوبرشلونةأسبانيا.فىخدمية

والفواكهوالخمورالنسيجمنكبيرةكمياتتصديرويتم

فيكبيرةتجارةلإشبيليافإنكذلك.المدينةمنالحمضية

التوزيعمنطقةهيوبلباو.الحمضيةوالفوأكهالخمور

تجارةفىرائدةمدينةسرأقوساوالفولاذ.للحديدالرئيسية

تجاريمركزهيقرطاجنةأنكما،بالجملةألالات

لتجارةالأهمالمدينةهيومدريد.الزراعيةللمنتجات

أيضا.سياحهاوعددالكبيرسكانهاعددبسببالتجزئة

تزودأسبانيا،شماليفيالمصنعهذامثلالأسبانى،الفولاذمصانع

اردادوقد.أخرىمهمةوصناعاتالسفنوبناءالسياراتصناعات

القرنمنالخمسينياتمنذكبيرةبدرجةأسانيافيالفولاذإنتاج

البلاد.فيالسريعالصناعيالنمومنجزءابوصفهالشرين

،الاتصالاتالأخرىالخدميةالصعناعاتوتشمل

والنقلوالمطاعموالفنادقوالعقاروالتأمينوالتمويل

القسمهذافىوالاتصالالنقلوسنتناول.العامةوالمرافق

بعد.فيما

السياراتمنتجيضمنأسبانياتأتي.الصناعة

الأخرىالمهمةالمصنعةوالمنتجات.العالمفيالأوائل

والأجهزةالكيحيائيةوالمنتجاتالإسمنت:تشمل

والمنتجات،والالاتوالفولاذوالحديدالكهربائية

والأحذية،والسفنالمطاطومنتجاتالبلاستيكية

ومدريدوبلباووبرشملونة.أخرىومنسوجاتوملبوسات

الفولاذمصانعومعظمالبلاد.فىالرئيسيةالصناعةمراكز

الشمالية.المناطقفيموجودةالأسبانيةالسفنوأحوأض

فيوالأحذيةالصوفيةوالأنسجةالقطنتصنيعوشم

بالإلكترونياتمدريدوتختص.برشلونةمنطقة

مصانعوتقع.العاليةالتقنيةذاتالأخرىوالصناعات

وبلنسيةومدريدبرشلونةفىالرئيسيةالسيارات

وسراقوسا.

صناعةإنتاجمنكبيرجزءعلىالحكومةتسيطر

المصانعمعظملكن.الأخرىالرئيسيةوالصناعاتالفولاذ،

ويشارك.الخاصالقطاعبتشغيلهاويقوميملكهاأسبانيافى

بدرجةأخرىأقطارمنوالأفرادالشركاتألاستثمارفى

العمالةتكاليفوتجذبهم.الأسبانيةالصناعاتفيكبيرة

مواتيةوشروطالمنخفضةالضرائبونسب،المنخفضة

أسبانيا.فيللاستثمار
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أسباليا.فيأحرىعديدةومناطقميزيتا!يالزيتونألثجاربساتين

رراعة!يرائداقطرأتصصألسالياألىكما،مهمأممباليمشحوالرشرد

.الرشكود

تقريباأسبانيافيالأرضكلتستخدم.الزراعة

الإنتاجلكن.للرعيأوالمحاصيللزرأعةإما،للزراعة

التربةبسببمنخفضادائماظلالمناطقمعظمفيالزراعي

.الجافوالمناخالفقيرة

الثمعير،:هيالرئيسيةالزرأعيةأممبانياومنتجات

النبيذ.وعنبوالقمحوالبطاطس،والبرتقال،والزيتون

،والليمون،الفلينالأخرىالمهمةالمنتجاتوتشمل

وبذورالسكروبنجر،والبصل،والحليب،الشاميةوالذرة

الدولمنوأسبانيا.والصوف،والطماطم،الشمسدوار

،والزيتون،والليمون،الفلينإنتاجفيالعالمفيالرائدة

بدرجةالحبوبمحاصيلوتزرعوالنبيذ.،والبرتقال

المزارعونوينتجأسبانيا.منالشماليةالمناطقفيرئيسية

وأريتونالعنبمحصولمعظموالشرقالجنوبفي

فيالموزويزرع.الأخرىالحمضيةوالفواكهوالبرتقال

إلىليشصصساديقفييعمأ،المهمةالأسبانيةالممتحاتأحدالبرتقال

البرتقالمحصولويأتي.أخرىعديدةأقطاروإلىأسباليافيأسواق

أسماليا.وشرقيجو!سرئيسيةلصفة

أسبانيا.فىالرئيسيةالماشيةهيوالأغنام.الكناريجزر

اللحمأبقارالأخرىالمهمةالمزارعحيواناتوتشمل

حواليويملك.والدواجنوالخنازير،والمعز،الحليبوأبقار

ويعمل.مزارعهمالأ!مبانالمزارعينمجموعمنالثلثين

من%امنأقلويمتلك.الكبيرةالمزارعفبأجراءالباقون

الزراعيةالأرضمن%05حوألىالاراضيملاكمج!وع

منهم%05فإنفقراالأكثرالأرضملاكأماأسبانيا.في

ويمتلك.الزراعيةالأرأضيمنفقط%5حوالىيمتلكون

لأسبانياالإجمالىالوطنيالنابخ

ص/63الصماعة

*%4راعة11

/06تمالحدا-

دولار.0،0.001527لم...بلغلأسباياالإجماليالوطنىالنابخ

للبضائعالإحماليةالقيمةبذلكويقصد.أم199عامفيأمريكي

الاتصال:تش!لوالخدماتما.بلد!يسنةخلالالمنتجةوالحدمات

والحكومةوالعقاروالتأمينوالتمويلوالمتمحصيةالاجتماعيةوالحدمات

الصاعةتشملكما.العامةوالمرافقوالنقلوالمطاعموالفمادقوالتحارة

.الأسماكوصيد،الزراعةأيضاوتحتحملوالتعدي!،،التصحي!الإنعتماء،

بهاوالعاملونالاقتصاديةالأنشطةإنتاج

المستخدمونالعمالالمئويةالنسبةالأنشطة

منالنسبةعددالوطنىللنابخالاقتصادية

الإجماليالأشخاصالإجمالي

2000.728.212التصنئلأ

3000.195.202التحارة،الفمادق،المطاعما

والحكومةالمجتمعحدمة

42)060009403الشمحصيةوالحدمات

00،734*والعقاروالتأمينالتمويل

101)01000.427الإلشاء

00.54.3111"4الأسماكوصيدوالعا،تالرراعة

0007277*والاتصالاتالمقل

0.57".+التعدي!

87لم...+العامةالمرا!ق

061.12001).ة.001الإجمالى--!-----

الحتحصة.والحدماتوالحكومةالمحتمعحدمة!يصمت*

التصيهع.ديصحت+

أم199إحصاءات

مدريد.للاحصاء،الوطيوالمركرالدولةاحملامطمةالمصدر.



أسبانيا.فىوالصناعةالزراعة

مستغلةأسبانيافيالأراضيمعظم

الرئيسيةوألمحاصيل.الزراعةفي

،للبرتقاوا،والزيتون،لعبا:هي

أسبانيامواردوتشمل.والقمح

،الحجريالفحمالرئيسيةالمعدنية

.والتيتانيوموالزئبقالحديد،وخام

رئيسيةرراعيةأرص!

رئسميةرعويةأرض!

صلاعيمركر!

!حكمث!حموممي

!يم

!!حد

سباسل!د!!!ماحددرو"سافيفدنكلدا

ق!*ءلأ

حياليمسكنامأ

كأ!ش!-فواكه

للنهـم!مةغموالح

.صدد+سماكس

صسر%!-.محع

لافوا
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أسمإكحنازير-!-!يدبأىخليع

ك!ثما!لةى-برس-!*كلج!حور!

!عرلأص!،!يجوىص*نحم--منى

،-م-ح7س-ط؟يركمءص-!ؤكي-*!جؤ!صالح-كا-ص-7-!يرءس*-صص ،-حمثلب!-ىزفك"ا!ى جم!،خ---ع--!فيرص!ثرو

-!ه!ر!يرءممحع!س!ع!رزح!ك!ؤألحء---

!ممسس!!إكريقيا

خ-س-ء-لمءحم!صككلحرسلمس

-صيلى

أسماك

المحيط

الأطلممي

الشمالى

وفي.الزراعيةالأرضمعظمالشمالفيالمزارعينصغار

معظمعلىالأراضىملاكمنالاغنياءيسيطرالجنوب

الأراضى.

طرقاالحكومةهيأتأم.016عامحواليومنذ

فقد.الأسبانالمزأرعينمنمتزايدةلأعدأدحديثةومعدات

أزدادكماالمرويةالزراعيةللأراضيالكليةالمساحةازدادت

هذهزادتوقد.كبيرةبدرجةالزراعيةالجراراتعدد

الجانبتبقىالزرأعةلكن.الزرأعىالإنتاجفيالتحسينات

فيالىراعةعنتتأخرأنهاكماأسبانيا،اقتصادفيالأضعف

.الأخرىالأوروبيةالأقطارمعظم

اقتمطدفىمهمادوراالعسياحةتؤدي.السياحة

مجموععشرحواليالسياحةصناعةوتوظفأسبانيا.

بليون.57علىمايربوأسبانياوتكسب.الأسبانالعمال

حواليويزور.السياحيةتحارتهامنالعامفيأمريكيدولار

الحكومةوتشجع.عامكلأسبانياسائحمليون04

والمرشدينالفنادقمديريبتدريبوتقوم،السياحة

فيالعاملينالآخرينوالأشمخاصوالطاخينالسياحيين

عن-أيضاتشرفالحكومةأنكما.السياحيةالأعمال

.للسياحالمقدمةالخدماتنوعيةعلى-كثب

وبريطانياوألمانيافرنمسامنأسبانيازوارمعظمويأتي

أسبانياإلىوتجذبهم.المتحدةوالولاياتوهولنداوبلجيكا

الأبيضالبحرساحلعلىالمشمسةالدافئةمنتجعاتها

أسبانيافيالثيرانمصارعاتتجذبهمكما،المتوسط

الزوارأنكما.بالحياةالنابضةوالمهرجاناتوالقلاع

فيعليههىمماأدنىهيالتيأسبانيا،فىالأسعارتجذبهبم

الغربية.أوروبااقطارمعظم

الرائدةأوروبادولمنواحدةأسبانياتعد.الأسماكصيد

يتمالتيالرئيسيةوالمحارالأسماكوأنواع.الأسماكصيدفي

والسردينوالأخطوطوالنازليوالقدالأنشوقةتشملصيدها

الواقعةالمياهمنالصيدمنكبيرةكميةوتأتي.والتونةوالحبار

كمياتصيديتمكذلك،الشماليأسبانياساحلجانبإلى

الشمالي.الساحلطولعلىالبحربيحمنكبيرة

كبيرا.تنوعاأسبانيافيالمعدنيةالمواردتتنوع.التعدين

،المعادنمعظممنقليلةمخزوناتإلالاتملكالبلادلكن

القرنخلالمنتظمبشكلأهميتهقلتقدالتعدينأنكما

العشرين.

أما.الزئبقإنتاجفيالرائدةالدولمنأسبانياوتعد

الحديد،وخام،الحجريالفحمفهيتليهالتيالأهمالمعادن

البلادتنتجكذلك.واليورانيوموالتيتانيوم،والبيرايت

والزنك.الأرضوملح،والبوتاس،والرصاص،النحاس

القدرةربعحوالييستمد.الكهربائيةالقدرة

أما.الكهرومائيةالقوةمحطاتمنأسبانيافيالكوبائية

محطاتمنتأتيفإنهاالمتبقيةالكهربائيةالبلادطاقةمعظم

أنواعأوالحجريالفحمحرقمنتنتجالتيالطاقةتوليد

ذرية.طاقةمحطاتولأمسبانيا.الأخرىالوقود

تصدرمماأكثرالبضائعأ!بانياتستورد.الخارجيةالتجارة

أعمالمنالعائدلكن.المحدودةالطبيعيةمواردهابسبب

.الاختلالهذافىكبيرانقصاسدقدالأسبانيةاسمياحة
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الرئيسيةالصادراتمقدمةفيالسياراتوتأتي

الفواكه:الأخرىالرئيسيةالصادراتوتشمللأممبانيا.

،الزيتونوزيت،والزيتونوالفولاذ،والحديد،الحمضية

لأممبانيا.الرئيسىالواردهووالنفطوالخمور.والمنسوجات

وفولالشاميةالذرةالأحرىالرئيسيةالوارداتوتشمل

أسبانياتستورد،الصناعيةالأقطارمعظمومثلالصويا.

أنواعاتصدربينما،الكيميائيةوالموادالالاتأنواعبعض

وألمانيافرنساهمالتجاريونأسبانياوشركاء.أخرى

العربيةوالمملكةوهولنداوالم!صسيكوإيطالياوبريطانيا

.المتحدةوالولاياتالسعودية

الجماعةفيعضواأسبانياأصبحتأم869عامفي

وهى-المشتركةالأوروبيةالسوقأيضاوتسمى-الأوروبية

فيمواردهاتوحيدعلىيعملأوروباغربىلدولاتحاد

وجودمع،جمركيةتعريفاتولاتوجدواحداقتصاد

انظر:.ايلأوروبيةالجماعةأعضاءبينقليلةتجاريةحواجز

الأوروبية.الاقتصاديةالجماعة

معظموتملك.جيدةمعبدةطرقشبكةلأسبانياالنقلى.

البضائعمعظمالشاحناتوتحمل.سياراتالاممبانيةالأسر

المملوكةالجويةأيبرياخطوطوتقومالبلاد.داخلالمنقولة

بتسيير-الوحيدةالأسبانيةالدوليةالخطوطوهى-للدولة

العالم.مدنمعظموإلىأسبانيا،أنحاءكلإلىرحلاتها

البلاد.فىتعم!!الأجنبيةالخطوطمنالعديدفإنكذلك

وبالماديمدريدالرئيسيةالدوليةالمطاراتوتشمل

يدكروزوسانتابالماسوولاسوملقاوبرشلونةوميوركا

الكنارى.جزرفيتنريف

المملوكةالقوميةالحديديةالسككخطوطوتقوم

السفرلكن.الخطوطمنواممعةشبكةبتشغيلللدولة

منمتزايدةأعدادالأنمنخفضاظلالحديديةبالسكة

.الطائرةأوبالسيارةتسافرالأسبان

تنقلالتيالبضايعثل!حواليالأسبانيةالسفنوتنقل

ب!تأيضاتبحرأنهاكما.الأخرىوالدولأسعبانيابين

المنقولةالبضايعثلثيقاربماحاملةالأسبانيةالموانئ

موانئأكبرهيوبلباووبرشلونةوألجيسيراسالبلاد.داخل

البلاد.

والبرقالبريدخدماتبتشغيلالحكومةتقوم.الاتصال

التلفازمحطاتعلىالحكومةتسيوكذلك.الأسبانية

يوجدالأسبانيةالبيوتمعظموفىالبلاد.فيوالراديو

أممبانياوفيأكثر.أوراديووجهازتلفاز،وجهاز،هاتف

منواممعةمجموعةتمثل،يوميةصحيفة001حوالي

بايزإلهيالصحفهذهوأكبر.السياسيةالنظروجهات

وتصدر.برشلونةفىولافانقارديامدريد،فيتصدرالتي

البلاد.فيأسبوعيةوصحيفةمجلة005.5منأكثر

تاريخيةنبذة

عاشعام001).00منأكثرمنذ.القديمةالعصور

-المدونالتاريخبدايةوفىبأسبانيا.الآنيعرففيماالناس

بالشعبعرفشعبامشوطن-عام0005حواليقبل

وبنواالأرضفلحواوقدأممبانيا.منكبيراقسماالايبيري

قرطاجنةمثلالبلداتهذهبعضوتطهورت.والبلدانالقرى

فىالأولىالمدنلتصبحتاراجونا،باسمالانيعرفوما

أسبانيا.

الشرقيالشاطىءعلىعاشواالذين،الفينيقيونبدأ

طولعلىمستعمراتإنشاءفي،المتوسطالأبيضأطبحر

قبلعشرالحاديالقرنفيوالجنوبيةالشرقيةأسبانياسواحل

وقد.مستعمراتهممعمزدهرةتجارةأقامواوقدالميلاد.

يومناإلىوملقا،قادسمثلأنشأوها،التيالمدنلعضبقيت

داخلإلىالشمالمنالسلتيةالشعوبوانتقلتالحاضر.

أخرىمرةانتقلتكما.م،ف009عامحواليأسبانيا

وحطأسبانيا.شماليفيوامشقرت..مق006مشةحوالي

بعدفيماوأنشأوا..مق006عامحواليأسبانيافياللإغريق

الشرقي.الساحلامتدادعلىتجاريةنقاطا

قرطاجمدينةقواتغزت..مقالخامسالقرنوخلال

أسبانيا.أراضيمنالكثيرإفريقياشماليفىالواقعةالقوية

القائد،هانيبالهاجمالميلادقبلالثالثالقرنوخلال

خلالأسبانياجهةمنالرومانيةإيطاليا،العطمالقرطاجي

الحربفيهانيبالهزمواالرومانلكن..مقالاولالقرن

القواتكلوطردوا.م(ق2102-)18الثانيةالبونية

أسبانيا.خارجالقرطاجية

خلاللأمعبانياالفئالرومانيبدأ.الرومانىالفتح

أمضىالجبارالرومانيالجيشلكن.الثانيةالبونيةالحرب

للحريةالعاشقةالصغيرةالقبائليهزملسة002مايقارب

الآنممايحرفروماغزتكذلكأممبانيا.منمنطقةكلفي

بكاملها،الأيبيريةالجزيرةشبهأخضعتوبذلك.بالبرتغال

الجزيرةشبهوأصبحتواحد.حكمتحتمرة،ولأول

اللغةفيأصعبانياواسمهسبانيا.سميترومانيةمقاطعة

هسبانيا.منمشتقهوالذيإسباناهواللأممبانية

الإمبراطوريةفيمهمةمقاطعةأسبانياأصبحت

وبنوا.هناكللعيشالرومانمنالكثيروانتقل،الرومانية

كلإلىامتدتممتازةطرقاعبدواكماألمسبانيا،فيمدنا

منالماءتحملكانتضخمةقنواتأنشأواكذلك.المناطق

روماأباطرةمنالعديدولدوقد.الجافةالمناطقإلىالأنهار

فإنكذلكأممبانيا.فى-وتراجانهادريانمثل-العظام

أسبانيا.منانحدرواوسنيكامارشيالمثلبارزينكتابا

وتطورت،المقاطعةإلىاللاتينيةاللغةالرومانأدخل

لغةكانتالتياللاتينيةعنتدريجياالأسبانيةاللغة
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حكمأممباليا.أجزاءمنكثيرفيمشاهدتهايمك!القديمةالرومانيةالمبانى

!مالعديدلإنشاءقامواحيت،عامأربعمائةمنأكثرأسمالياالرومان

الموضحةسيجوفياقناةإضإصافةالأخرىوالمسشآتوالمبانىالحسور

.أعلاه

خلالالمقاطعةإلىالنصرانيةأدخلتكذلك.التخاطب

الرسميةالديانةهيالنصرانيةوأصبحت،الرومانيالحكم

القرنأواخرخلال-الرومانيةوللإمبراطورية-للمقاطعة

أنقسمتتقريبانفسهالوقتوفي.الميلاديالرالغ

الشرقيةالرومانيةالإمبراطورية:جزأينإلىالإمبراطورية

منجزءاأسبانياوأصبحت.الغربيةالرومانيةوالإمبراطورية

الغربية.الرومانيةاللإمبراطورية

الميلاديالخامسالقرنخلال.الجرمطنيالحكم

الغربية،الرومانيةالإمبراطوريةالجرمانيةالقبائلاجتاحت

إحدىودخلت.م476عامانهيارهافيبذلكوساعدت

لثمبهواحتلتأسبانيا،-الغربنالقوطقبيلةوهي-القبائل

الغربيونالقوطوأقام.م573عامبحلولبكاملهاالجزيرة

المنفصلةالأولىالحكومةهيكانتأسبانيافىمملكة

القوطوحاول.الجزيرةشمبهكاملتحكمالتيوالمستقلة

بحضارةشبيهةحضارةإقامة،نصارىكانواوقد،الغربيون

الغربيينالقوطنبلاءبينالمستمرالقتاللكن.الرومان

الدولة.أضعفتالملوكضدالمتكررةالنبلاءوثورأت

حتىأممبانياالغربيونالقوطحكم.الإسلامىالفتح

بقيادةالمسلمونفتحهاعندما،الميلاديالثامنالقرنأول

هـ،39عامفىالإسلاميالفتحوبدأزياد.بنطارق

القوطيةالمملكةكلالمسلمونأخضعثمومن،م171

فقطوبقيت.م718اهـ،..عامبحلولتقريباالغربية

عنمستقلةأسبانياشمالىأقصىعبرالضيقةالجبليةالمنطقة

زياد،بنطارق؟فتح،الأندلسانظر:.المسلمينحكم

نصير.بنموسى

منرأوهلمامسلمينالأسبانىالشعبمنالكثيرونأصبح

كانمماتقدماأكثرحضارةللمسلمينوكان.الإسلامسماحة

اكتشافاتالمسلمونوحقق.الوسطىالعصورفيأوروبالدى

أسبانيافىمهمةتواريخ

أممباليا.امشعمار!يالفيميقيونبدأ..مقعشرالحاديالقرن

أم!بانيا.منكتيرةأجزاءالقرطاحيونفتح..مقالخامسالقرن

أسباليا.منالقرطاحييرالرومانطرد..مقالثالثالقرن

الرومالى.منأسبانياالغربيودالقوطانتزعا!ليلاديالخامسالقرن

الإسلامي.للحكمتقريباأسانياكلالمسلمونأخضعم18-7171

المسلمينقتالالنصرانيةالممالكبدأتالليلاديعشرالحاديالقرن

الحنوبي.الجزءعلىيسيطرونظلوالكنهمأمسبانيام!

كلأحضعتاوبذلك،وقشتالةأراعونمملكتااتحدتم9471

واحد.حكمتحتتقريبابأ!مبانيااليوممايعرف

للوحودمعقلآخر،غرناطةالأممباليةالقواتهزمتام294

أمريكاإلىكولمبوسكريستوفرأدحر.أ!مبانياديالإسلامى

لأسبانيا.بتبعيتهاوطالب

مستكملانافاريمم!سةعلىالخامصفرديخاندالملكا!شولىام512

بأممبانيا.الآنمايعرفتوحيد

فيولدأت-أوجهاالأسبانيةالإصراطوريةبلعتأم-895ا556

اضاني.ا!يليبحكمتحتالاضمحلال

الأسبانية.الأرماداالإنجليزيالسحريالأس!هولهزمام588

مدريد.علىجيوش!نالليوناستولتأم808

والأسبانيةوالبرتغاليةالإنجليزيةالقواتطردتام81أ-8084

.الجزيرةشهحربخلالأسبانيامنالفرنسيين

عدا،الأمريكيةأممبانيامستعمراتكلتمردتم821ا-5815

دلكوبحلول.استقلالهاوأعلمتوبورتوريكو،كوبا،

إمبراطوريتها.كلفقدتقدأسانياكاتالوف

الحربفيوالفلبينوبورتوريكوكوباأسبانيافقدتم8918

الأسبالية.الأمريكية

وأصبحتالملادمنعشرالثالثألفونسوالملكهربام319

ديمقراطية.جمهوريةأسباليا

بالجنرالوحاءت.الأسبانيةالأهليةالحرباندلعتاما-369939

لأسبانيا.كديكتاتورللسلطةفرالكو!رالسيسكو

أسبانياحققتالميلاديالعشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينيات

العالم.فىالنمومعدلاتأعلىمىواحدا

جديدديمقراطيحكمإلشاءفىالأسبانبدأفرالكو.ماتأم759

المطلق.حكمهمحلليحل

ديمقراطية.أسسعلىيقومجديدادستوراالأمحبانأقرأم789

)ناتو(.الأطلسيشمالحلفمسظمةإلىألسانياانضمتأم829

(.الاوروبي)الاتحمادالأوروسةالمجموعةإلىألسانياانضمتم8691
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دراسيةحقولوفيوالفلك،والطب،الرياضياتفيعظهيمة

الحضاراتكتاباتمنالكثيرحفظواقدأيضاوكانوا.أخرى

وفيعليها.وزادواالقديمةأوسطيةوالشرقوالرومانيةاليونانية

الأوروبيين.للعلماءمتاحةالأعمالهذهالمسلمونجعلأسبانيا

ذلكوشملأسبانيا،فىالمبانيمنالكثيرأيضاوأنشأوا

كماالقصور.تسمىالتىالحصينةوالقلاعالجميلةالمساجد

العربعندالعلومالظر:.والفنونالادابفيأبدعوا

الإسلامية.العمارةبمالحضارة،والمسلمين

القرنأوائلخلاللأسبانياالمسلمينحكموانهار

ثمومن.الطوائفملوكعصرفىالميلاديعشرالحادي

مستقلة.ومدن،عديدةصغيرةدويلاتإلىالبلادتجزأت

منجماعاتظلت.الثانيالنصرانيةالممالكفتح

شممالأقصىفىآخروننصارىظلكما-الغرببنالقوط

هذهوكونت.الإلمملاميالفتحبعدمستقاين-أسبانيا

الساحلمنامتدتالممالكمنسلسلةالمجموعات

وخلال.المتوسطالبحرالأبيضإلىلأسبانياالغربيالشمالي

التوسعفيالممالكهذهبدأتالميلاديعشرالحاديالقرن

.الجنوبنحوالمسلميندفعوفي

الممالكأقوىالأوسطالشمالفيقشتالةوأصبحت

وبرز،المسلمينضدالقتالجنودهاوقاد،الناميةالنصرانية

أسبانياأبطالأحديعدوالذيالسيد،يدعىقشتاليرج!!

السيد.:انظر.نصرانياوبطلا،القوميين

منالعديدكونالميلاديعشرالثانيالقرنخلال

وكان.الناسبينلهمالتأييدلتقويةبرلماناالأسبانالملوك

الطبقةمنالحكومةفىأسهممثلينيحضربرلمانكل

ولم.الرومانيةالكاثوليكيةوالكنيسةوالنبلاء،المتوسطة

.يسيرةسلطةإلاالبرلماناتيعطونالأسبانالملوكيكن

استقلالهابالبرتغالالآنالمعروفةالمنطقةنالتكذلك

وبحلول.الميلاديعشرالثانيالقرنخلالقشتالةعن

تسيطرالبرتغالكانتالميلاديعشرالثالثالقرنمنتصف

النصارىاستمرالأثناءهذهوفي.الحاليةأرضهاكلعلى

عشرالثالثالقرنأواخروبحلول.المسلمينقتالفي

مملكةإلىأسبانيافيالإسلاميالإقليمتقليصتمالميلادي

ونافاريأرأغونممالكوسيوت.الجنوبفىغرناطة

بأسبانيا.الآنمايعرفباقيعلىالنصرانيةوقشتالة

بينماالبليار.وجزرالشرقيةأسبانيامعفمأأراغونوحكمت

منالغربيالشمالإلىصغيرةمنطقةنافاريحكمت

ظلتأنهاكماأسبانيا،باقيعلىقشتالةومميطرت،أراغون

الرالغالقرنخلالأسبانيافيقوةوالأعظمالأكبرالمملكة

الميلاديين.عشرالخامسومعظمعشر

أميرتزوجأم946عامفي.الأسبانيةالممالكاتحاد

ملكةإيزابللاوأصبحت.قشتالةأميرةإيزابللامنأراغون

لأراغونملكافرديناندأصبحكما.م4741سنةلقشتالة

بأسبانياالانيعرفماكلأصبحوبهذاأم،947سنة

حكمهما.تحتتقريبا

القويةأسبانيايؤسعساأنوإيزابللافرديناندوأراد

.الهدفهذاعلىخطراواليهودالمسلمينواعتبرا.المتحدة

كانتالتي،التفتيشمحاكمبإنشاءقاماأم048عاموفي

أنهمفيهميشتبهالذينالأشخاصقتلأوبسجنتقوم

محاكمواستمرت.الكاثوليكيةالكنيسةتعاليملايتبعون

مجمعديوانرجالوكان.سنة003منلأكثرالتفتيش

إلىينظرون(التفتيش)محاكمالكاثوليكيالإيمانقضاة

الكعبةإلىالاتجاهمجردحتىأوالإسلاميةالشعائرممارسة

.بالموتعليهايعاقبجريمةأنهعلىالصومأوالصلاةلأداء

الذينالمسلمينمنتبقىمنكان،أم205عاموبعد

يتظاهرون،مكرهين،النصرانيةودخلواأمرهمعلىغلبوا

الكناشعلىيترددونفكانواالجديد،الدينلهذابقبولهم

أنهمغير.عنهمويرضواالألعمبانيشاهدهملكيوالأديرة

الجمعة،أيامسراالدينيةشعائرهمممارسةفياستمروا

شديد،بحذربيوتهمداخلالصلاةفرائضيؤدونوكانوا

كلمنالأحدأيامبيوتهمأنفسهمعلىيغلقونوكانوا

الكنيسة.إلىيذهبونبأنهمالآخرالطرفموهمين،أسبوع

21-5بينهمممنالمسلمينأبناءأخذبأنالحدبلغوقد

النصرانيةالمعاهدفىخاصةتربيةليربواالعمرمنسشة

وبعد،المسلمينذويهمضدالتعصبقلوبهمفىويزرع

إلىيعادونعندماللتجسسأدواتيستخدموننضجهم

بيوتفيتدوروكبيرةصغيرةبكلليخبروا،أهاليهم

آبائهم.

القرنمنالثمانينياتفيوإيزابللافرديناندبدأكذلك

بعد.غرناطةمنالمسلمينطردفيالميلاديعشرالخامس

آخرالصغير،عبداللهبىمبنمتكافئةغيرمعاهدةتوقيع

52الموافقهـ،798محرم21بتاريخغرناطةملوك

،إجحافمنفيهاماركم-معاهدةوهى.ام194نوفمبر

حريتهمممارسةالأندلسفيللمسلمينضمنتأنهاإلا

بالمشثناء،وعاداتهموأنظمتهمالدينيةوشعائرهمولغتهم

فرديناندالكاثوليكيينالملكينولكن.الحربيةالذخائرحمل

علىأقسماالتيالشروطونقضابالمعاهدةنكثاوإيزابللا

الكرادلةأحدبتعيينفقاما؟مسمىغيرأجلإلىتنفيذها

الأصولذاتالمسلمةالعائلاتوخاصةالمسلمينلملاحقة

وحملهممنهمالكثيرينوتشريدمعاملتهموإساءةالأسبانية

حقوقمنلهمماكلعليهموحظر،القسريالتنصيرعلى

يقومواأنبالمسلميندفعمما،المذكورةالمعاهدةبموجب

ما994عامالبيازينانتفاضةأبرزهامنكانبانتفاضات

.ام105عامالبشراتوثورة
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وإيزابللافرديناندالكاثوليكيانالملكانيكتفولم

ألفوخمسمائةمليونبإحراقأمرهماصدربل،بذلك

بالتراثتتعلقومخطوطاتوثائقمنها،دينيكتاب

وفي.م2941سنةالمسلمينقواتهماوهزمت.الإسلامي

لمالذينالأممباناليهودآخرطردتمنفسهاالسنةتلك

اليهودبعضلكنالبلاد.من،الكاثوليكيةإلىيتحولوا

يمارسونكانواالكاثوليكيةإلىتحولواقدكانواالذين

.لأجيالالوضعهذاواستمرالسر.فياليهوديةالطقوس

مأ251عامالصغيرةنافاريمملكةعلىفرديناندواستولى

ألممبانيا.اتحادليستكمل

كانبينماام294عامفي.الأسبانيةالإمبراطورية

أرسلاأسبانيا،توحيدعلىيعملانوإيزابللافرديناند

أمريكا.إلىقادتهبحريةرحلةفىكولمبوسكريستوفر

والجنودالمكتشفونتوافدالتاليةعاماالخمسينوخلال

نونيزفاسكوفعبرالجديد.العالمإلىالأسبانوالمغامرون

أولوأصبح،أم513سنةالوسطىأمريكابالبوادي

.الهادئللمحيطالشرقيالشاطئعلىنظره!عأوروبي

المكسيكفىالقويةالازتكدولةكورتيز!يرناندووأخضئ

إمبراطوريةكانتأم533عاموبحلول.ام152عام

يدفيسقطتقدالغربيةالجنوبيةأمريكافيالمتراميةالإنكا

آخرونوأسبانالرجالهؤلاءوقامبيزارو.فرانسيسكو

أمريكاوجنوبي،الجنوبيةأمريكامنكبيرجزءباكتشاف

الشمالية.

المكسيك،علىأسبانياسيطرتام055عاموبحلول

وعلىتقريبا،الغربيةالهندجزروكل،الوسطىوأمريكا

،المتحدةالولاياتغربيبجنوبالآنيعرفمماجزء

معاهدةوفي.الجنوبيةأمريكاغربيمنكبيرةوأجزاء

والبرتغالأسبانياكانت،ام494سنةالموقعةتوردمسيلاس،

لكنبينهما.الجنوبيةأمريكاكليقسمخطعلىأتفقتاقد

إنجلترالأن،الأرضعلىالمحافظةتستطعالمالقوتين

الفاصلالخطانظر:منها.بالكثيرطالبتوهولنداوفرنسا

.القاري

استولتأمريكا،فيتنموإمبراطوريتهاكانتوبينما

القواتوأخضمت.وإفريقياأوروبافيمناطقعلىأمسبانيا

منكبيراوجزءا،الفرنسيةلونروزمقاطعةالأسبانية

إفريقيا.شماليفيوأرأضيالكناريوجزرإيطاليا،

فرديناندحفيدالأولأصئتشارلزأم651عاموفي

البلدانحكمقدتشارلزوكانلأسبانيا.ملكاوإيزابللا

وهولندا(ولوكسمبرجببلجيكاألان)مايعرفالمنخفضعة

هوتشارلزوكان.الأسبانيةالمملكةإلىالبلدانهذهوضم

أسرةمنالمنحدرينالأسبانالملوكسلسلةفيالأول

الإمبراطوريةحكمتقدالأسرةهذهوكانت.هابسبيرج

تشارلزوأصبح.أوروباوسطفىالمقدسةالرومانية

وحكم.ام915عامفيالمقدسالرومانىالإمبراطور

كانبينما،الخامستشارلزبالممه!الرومانيةالإمبراطورية

.الاولتشارلزباسمأسبانيايحكم

فشملتعظمتها،أوجأم588عامفيبلغتالأسبانيةالإمبراطورية

إلىبالإضافةوأفريقياأوروبامنواجزاءالأمريكتينمنواسعةمناطق

المستعمراتولكن،أم058عامأممبانيامعالبرتغالاتحدت.الفلبين

.البرتغال!حيطرةتحتبقيتالبرتغالية

الألشاليةالإصبراطورلة!

البرتعاليةالمستعمرات!

لمحىللأودوبيليىمعروكةأراض!

أم588

لذصروليلنمعرولمحةغيرأراض!

أم588في
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!مالمكولةالأرماداأبحرت.العالملمحىدولةأقوىالولتدا!لىكالتالتيأممبايكا،لهيبةالصررألحقتأم588عامىالأل!بانيةالأرماداهزيمة

(.الصورة)يسارالأرمادالمهاجمةالمشتعلةاشوارقاصورة(،ا)بمين،الإنجليزيةاحسفراألرلتوقدتقريما.نص!هاودمرإنجلترا،لمواحهةسفيمة031

حكمفترةخلالاوحهاالأسسبانيةالإمبراطوريةوبلغت

سنةفيملكاأصبحالذيتشارلز،ابن،الثانيشيليب

أ!مبانيا،معالبرتغالاتحدت.أم058عاموفي.أم556

أواخرخلالالفلبينجزرعلىمميطرتهاأسبانياوبسطت

بدايةفيليبحكمشهدوقد.الميلاديعشرالسادسالقرن

الكتابفيهاابتدعفترةوهى،الأممبانيللفنالذهبيالعصر

كذلك.الأسبانيةالفنيةالأعمالأشهرمنبعضاوالرسامون

الأ!مبانية.للإمبراطوريةالنهايةبدايةفيليبحكمشهد

أصادساالقرنخلالبدأالأسبانيةالإمبراطوريةأفول

ذروةإلىأمسبانياوصولمنقصيروقتبعد،الميلاديعشر

الخزينةإفلاسفيالحروبمنسلسلةوتسببتنفوذها.

وتضافر.المسلحةالأسبانيةالقواتوإضعا!الملكية

الإنفاقإليبالإضافة،الهزيلةوالإدارةالسيئالطقس

فقد،ذلكإلىإضافة.الأسبانيالاقتصادتحيمفيالكثير،

.بالثورةالأمعبانيةالأقاليممنالعديدفيالناسقام

بإخضاعهأسبانيامستقبلتغييرفييأملفيليبكان

)أممطولأرمادالأكبرد!أم588عاموفيلإنجلترا.

لكنإنجلترا.ضدسفينة013منمكونةأسبانية(حربي

نصفدمراالعاصصوالطقسالإنجليزيالبحريالأسطول

تقريبا.اللأرمادا

الذينالضعفاءالحكامظلفيأكثرأمسبانياوتدهورت

ومنأقاليمها،فيالثوراتتعانيوامعتمرت.فيليبخلفوا

وأعلنت.أخرىمئلدانمتكررةوحربمحطماقتصاد

،الميلاديعشرالسابعالقرنمنتصففياستقلالهاالبرتغال

الثرقية.الشماليةأسبانياأقاليممنالعديدفرنساواحتلت

خلالأ!مبانيامهاجمةفيالفرنسيةالقواتاسمتمرت

قامالهجماتولإيقاف،الميلاديعشرالسابعالقرنأواحر

أوففيليب،الفرنسيالدوقبتسميةالثانيتشارلزالملك

صلبه.منأولادلتشارلزيكنولمأمعبانيا.لعرشوريثاأنجاو

الملكأنجاوأوففيليبوأصبحام،007عامفيوم!ات

لملكحفيدافيليبوكانأمحبانيا.علىملكاالخامسفيليب

فيملكأولوأصبحعشر،الرابعلويسالملكفرنسا

البوربونأسرةمنالمنحدرينالأممبانالحكامسلسلة

الفرنسية.

الألمسبانيةالخلافةحربالخامسفيليبخلافةوأشعلت

وهولنداإنجلترافرنساوحاربتأم(.1071-471)

التاخعلىفرنسامميطرةعارضتأخرىأوروبيةودول!

السلاملمعاهدةونتيجة.الحربفرنساوخسرت.الأسعباني

كلفقدتأسبانياأنبيدأ!مبانيا،علىملكافيليبظل

بريطانياتسلمت،ذلكإلىإضافةأوروبا.فيممتلكاتها

خلافةحروبانظر:.البلياريةمينوركاوجزيرةطارقجبل

العردثن.

عشرالثامنالقرنخلال.البوربونإصلاحات

منبالكثيرالبوربونأسبانياحكامقام،الميلادي
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أصبعكما،الضرائبفخفضوا،الحكوميةالإصلاحات

بتشييدالبوربونحكامقامكذلك.عدالةأكثرلهاجمعهم

وفيالنمو.فيالاقتصادوبدأ.أخرىعامةوبأشغالالطرق

لأنوفرنساأسبانيابينقويةعلاقاتنمتالأثناءهذه

.البوربونمنكانواالبلدينكلافيالحكام

الميلاديعشرالثامنالقرنشهد.بريطانيامعالنزاع

أجلمنتنافستاعندمابريطانيامعنزاعفيأسبانيادخول

نأذلكإلىيضافأمريكا.فيالاستعماريةالسيطرة

بريطانيا.منومينوركاطارقجبلاستعادةأرادتأسبانيا

أوروبيةدولجانبإلىأسبانياتورطتالنزاعلهذاونتيجة

بريطانيا.معحروبفيأخرىعديدة

الثورةفيبريطانياعلىالحربأممبانياأعلنتكذلك

غزتام977عاموفيأم(.783-ا)775الأمريكية

فقدتهاقدأسبانياكانتالتيفلوريدا،الأسبانيةالقوات

التيباريسلمعاهدةوطبقا.أم763سنةبريطانيالصالح

أعيدت،أم783عامفيالثوريةالحرببموجبهاانتهت

المعاهدةأقرتكذلك.الأسبانيةاسميطرةإلىفلوريدا

الأسبانيةالقواتاحتلتهاالتيمينوركا،علىأممبانيابسيادة

مرةمينوركاأصريطانيةأالقواتواحتلت.أم782عام

إلىالجزيرةأعادتبريطانيالكن،ام897عامفىأخرى

إلىملريطانياالصراعأدىوقد.أم208عامأسبانيا

أسبانيا.ضعف

عامفرنساعلىبونابرتنابليونسيطر.الفرنسىالغزو

نأبيدأسبانيا.معنابليونتحالفالأمربدايةوفى.أم997

وسيطرتأم808عامأسبانياغزتالفرنسيةالقوات

علىالسالغفرديناندنابليونوأجبر.الحكمعلىسريعا

بونابرتجوزيفأخاهوأعلن،الأسبانيالعرشعنالتخلي

أمسبانيا.علىملكا

ورد.بعنفالفرنسيالاحتلا!الأسبانيالشعبقاوم

بحربيعرفالذي"!واهرب"اضربقتالبأسلوب

مستخدمةظلتكلمةوهي(الصغيرة)الحربالعصابات

هذهوأدت.الحربهذهمثللوصفالوقتذلكمنذ

سنةفيبعدفيماالجزيرةشبهحرببدايةإلىالمقاومة

فىوالبرتغالأسبانياإلىبريطانياانضمتعندماام،808

عامالجزيرةشبهمنالفرنسيينطردوتمفرنسا،ضدحربهما

.أم481

الأسبانى-البرلمانقام،الجزيرةشبهحربوخلال

بإعداد-أسبانياجنوبىإلىمدريدمنانتقلقدكانالذي

سلطةمنالجديدالدستورقلصللبلاد.ديمقراطيدستور

والحرياتالحقوقفيزادكما،الكاثوليكيةالكنيسة

وعرف.الأسبانيةالملكيةباستمرارسمحلكنه.الفردية

الأحرار.باسمالدستورمؤيدو

إلىالسالغفرديخاندالملكرجع.الإمبراطوريةفقدان

الجديدالدستوروألغى.أم481عامفيالأسبانيالعرش

علىأسبانياسيطرةإعادةحاولكذلكالأحرار.واضطهد

مستعمراتمعظموكانتالبحار.وراءفيماإمبراطورلمجها

حربخلالاستقلالهاوأعلنتثارتقدالأمريكيةأسبانيا

.الجزيرةشبه

الموجودةالأسبانيةالقواترفضتأم082عاموفي

المستعمراتإخضاعدلإعادةحملةفيالتحركقادسفي

عسكريةثورةإلىليتطورسريعاالتمردوانتشر.الامريكية

القوات-بمساعدةالتمردفرديناندوأخمدالبلاد.كلفي

منقسمةظلتأسبانيالكن.ام823عامفي-الفرنسية

عاموبحلولوالأحرأر.فرديناندمؤيديبينسياسيا

وراءممتلكاتهاجميعفقدتقدأسبانياكانتأم825

فىعديدةحدوديةومراكزوبورتوريكوكوباماعداالبحار،

.غواموجزيرةوالفلبينإفريقيا،

أسبانياملوك

أصرةإيزابللاالأميرةأراغودأميرفرديناندالأميرتزوحام964عامفي

عامفىقشتالةملكةالأولىإيزابللاالملكةالاميرةأصبحت.قشتالة

عامأراغونملكالثانيفرديماندالملكفرديناندوأصبح.أم474

الملكةحكمتحتاليومبأسبانيامايعرفمعظماصبحولهدا.أم947

مأ615عامفرديناندولاةوعند.أم4،5عامإيزابللاوماتت.والملك

لرديسالداسمتحتلسيطرتهبأسبانياالانمايعرفكلاحضعقدىكان

الحامص.

الفترةالاسم

نيلرومااطورلإمبراا)لأولارلزتشا

(.الخامستشارلزالمقدس

الثانيفيليب

الثالثفيليب

الرابعفيليب

الثانيتشارلز

الخامسفيليب

الأوللويس

الخامسفيليب

السادلرفرديناند

الثالثتشارلز

لرابعاتشارلز

بعلسااندفردينا

بونابرتجوزيف

السابعفرديناند

نيةلثااإيزابللا

ديوأما

عشرالثانيألفونسو

عشرالثالثألفونسو

الأولكارلوسخوان

1516-556

556

518

665

724

746

975

788

808

8"8

833

087

ء87

886

759

أ-

أ-

ا-

أ-

ا-

أ-

ا-

أ-

ا

أ-

ا-

أ-

ا-

أ-

ا-

أ-

ا

أ-

895

621

665

724

746

788

8"8

813

833

868

873

885

ام

ام

أم

ام

أم

ام

أم

ام

أم

ام

أم

ام

أم

ام

أم



نياأسبا064

ابنةخلفتأم833عامفي.الثانيةإيزابللاعهد

وعارضت.الثانيةإيزابللاباسمالعرشعلىأباهافرديناند

شقيقيصبحأنأرادتالتيالكارأ!سيينجماعةحكمها

الأحراروساندملكا،،كارلوسدونالأكبر،فرديناند

وجماعاتوالأحرارال!سارلوسيينبينالانقساموأدىإيزالجلا.

سنةوفىإيزابللا.عهدخلالفوضىإلىأخرىسياممية

اكتسبتثورةالجيشضباطمنمجموعةقادتام868

البلاد.مغادرةعلىوعائلتهاالملكةوأجبرتسريعاالتأييد

الاضطرابمنسنواتستبإيزابللاالإطاحةوأعقبت

لكنام،873عامجمهوريةحكومةوانشئت،السياسي

وأطاحوالأحرار.الكارلوسيينبيناندلعتأهليةحربا

مأ875عاموفي.أم874ىامالجديدةبالحكومةالجيمق

الثانىألفونسوالملكليصبحالبلادإلىإيزابللاابنأعيد

.ام885مشةموتهحتىحكمالذيعشر

عشرالثانىألفونسوماتعشر.الثالثألفونسوعهد

عامفيعشر،الثالثألفونسو،ابنهميلادمنأشنهرستةقبل

ملكةكريستينا،مارياالشابةألفونسوأموتولت.أم886

العرشلارتقاءهيأهعمرابلغحتىمنهبدلأالملكالنمسا،

.أم209عامفي

في،والفلبينكوبا،الباقيةأسعبانيامستعمراتثارت

وساندت.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالتسعينيات

فىأسبانياعلىالحربوأعلنتكوباالمتحدةالولايات

بهزيمةأكسطسفيالحربوانتهت،أم898عامأبريل

،غوامعروتنازلتاستقلالهاكوباأسبانياومنحتأسبانيا،

منيبقوأصم.المتحدةللولاياتوبورتوريكووالفلبين

قليلةحدوديةنقاطسوىالعظيمةالأسبانيةالإمبرأطورية

الأسبانيةالحربانظر:إفريقيا.شماليفىوصغيرة

لأمريكية.ا

العشرينالقرنوبدايةعشرالتاسعالقرنأواخرخلال

ذاتوفىالوزراء.ورئيسالبرلمانقوةزادتالميلادي

قوةالأسبانيةوالنقاباتالسياسيةالأحزاباكتسبتالوقت

بينمتبادلةالحكومةعلىالسيوةوكانتفأكثر.أكثر

الحياةطريقةيفضلونكانواالذين،والمحافظينالأحرار

يريدونكانواالذين-المتطرفونأما.التقليديةالأممبانية

نظهموافقدالنقاباتوقادة-جذريةإصلاحات

الحكومة.ضداللاحتجاجات

الأولىالعالميةالحربفيمحايدةأسبانياظلت

البضائعببيعهاكثيراكسبتوقدأم(.أ-189)149

فيتسببالحرتانتهاءلكن.المتحارلةللدولالصناعية

أجورأصبحتكماأسبانيا،فيالانتشارواسعةبطالة

منالأوضاعهذهزادتوقد.زهيدةالعاملينالأسبان

ألفونسو.حكممنأصلاالمتزايدالتبرم

.المغربمنأجزاءعلىأسبانياسيطرتأم219في

بالخضوعيقبلواأنلهمماكانالمغاربةلكن.المغربانو:

منأكثروقتلواثاروأأم219عاموفي.الأسبانيةللسلطة

خلافاتفيالواقعةهذهوتسببت.أسبانيجندي000.01

بالتوترمشوبةالخلافاتهذهأصبحتأسبانيا،داخلحادة

اقترنوقد.المغربفيمستمراالقتالكانبينمافأكثر،أكثر

أسبانيا،فيالهزيلوالاقتصادالسياسيبالاضطرابذلك

أنحاءكلفيوعنفاضطراباتإلىالمغربيالوضعوأدى

ريفيراديبريموميجيلالجنرالقادأم239عاموفيأسبانيا.

فيالنظامواممتعادةالحكمتسلمبهدفعسكريةثورة

رئيسابريمووأصبح،المتمردينألفونسووساندأسبانيا.

دكتاتور.بسلطاتيتمتعكانوقدللوزراء،

وعدكذلكوأسبانيا.المغربفيالنظامبريموواستعاد

هذهأجللكنهأسبانيا،فيدستوريةحكومةإنشاءبإعادة

عامبريموضدالجيشثارالأمرنهايةوفي.مراراالحطوة

الاستقالة.علىوأجبره،أم039

بنظامتناديسياسيةحركةاكتسبتالأثناءتلكوفي

منالحركةوتكونتالبلاد.فيقوةللحكمجمهوري

يريدونيكونوالمآخرينواناسوالاشتراكيينالأحرار

دعاام319سنةبدايةوفي.مملكةتصبحأنلأسبانيا

بانتخاباتتعقبأنعلىالمدنفيانتخاباتإلىألفونسو

الناسصوتأبريلوفي.عامةبرلمانيةانتخاباتثم،إقليمية

انتخاباتفىالجمهوريينالمرشحينلصالحكبيرةبأغلبية

منالرغمعلىالبلاد،ألفونسوكادرذأطىوبعد.المدن

.بالعرشالمطالبةفىحقهعنالتخلىرفضه

مقاليدالجمهوريونالقادةتسلم.الأسبانيةالجمهورية

انتخاباتإلىودعواأسبانيا.منألفونسورحيلبعدالحكم

الأحراروكسب.ام319يونيوفىعقدتبرلمانية

أغلبيةالأخرىالجمهوريةوالجماعاتوالاشتراكيون

مباشرةالعملفيالجديدالبرلمانوبدأ.البرلمانفيساحقة

.ام319ديسمبرفىأجيزوقد،ديمقراطيدستورلإقرار

ألكالانيسيتوالبرلمانانتخبنفسهالشهرذلكوفي

للجمهورية.رئيسأولالبمارزين،الأحرارأحطزامورا،

نأإلا،الحكومةعلىالسيطرةالجمهوريونوكسب

منالكثيروكانالبلاد.فياستمرالسياسيالاضطراب

فقدذلكإلىإضافة.الملكيةيفضلونأ!نلايزاالأسبان

هشةبطريقةمتحدةالختلفةالجمهوريةالجماعاتكانت

الإطاحةعلىبالتحريضالمتطرفونالقادةوقام.فقط

عديدةأجزاءفىاضطراباتخلقواأنهمكما،بالحكومة

الثلاثينياتفيالعالميالاقتصاديالكسادوزادالبلاد،من

هبوطمع،المصاعبهذهمنالميلاديالعشرينالقرنمن

.الناسبينالفقروانتشارأسبانياصادرات
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الكنيسةسلطةمنالجديدةالحكومةقلصت

النقابية،للاتحاداتأكبرسلطةومنحت،الكاثوليكية

أجورزادتكما،الأر!شقراطيينأملاكعلىواستولت

البرلمانخضعأم329عاموفي.كبيرةزيادةالمزارععمال

ذاتياحكماالمنطقةومنحقطلونيافيالوطنيينلمطالب

مماثلة.بحريةأخرىمناطقطالبتوبعدهامحدودا.

أعدادبينمعارضةالجمهوريةالحكومةأعمالواجهت

.الخصوصوجهعلىالمحافظينومن،الأسبانمنمتزايدة

لأسبانياأرادواكما،الكاثوليكيةالكنيسةالمحافظونأيدوقد

انتخاباتإلىالحكومةودعت.ثانيةمرةملكيةتعودأن

محافظحزببرزألانتخاباتوفي.أم339عامفيبرلمانية

أسبانيا.فيمنفوذذاتسياسيةقوةكأكبرالتكوينحديث

الاسبانيالكونفدراليالاتحادهوالحزبذلكوكان

سيدا.باسمالمعروفالاستقلاليةاليمينيةللأحزاب

والقطلونيونالاششراكيونقادم3491عامأواخروفي

أنحاءجميعفيسريعاالتمردواتسع،الحكومةضدتمردا

قتلتلكنها،الثورةالحكوميةالقواتوأخمدتأسبانيا.

اتسعثمومن.العمليةهذهفيشخص0001منأكثر

والملكيونالجيمش،قادةوكونألمسبانيافيالسياسىالانقسام

الشيوعيونوشكل.اليمينالكاثوليكيةوالجماعات

الأحرارومجموعاتالعمالواتحاداتوالاشتراكيون

اليسار.

ودعا،أم369فبرايرفىالبرلمانألكالاالرئيسحل

ودخلت.الجمهوريةتوحيدبذلكمحاولآ،انتخاباتإلى

وفازتالشعبيةالجبهةسمىتحالففياليسارقوى

فيالمتزايدالعنففوزهموأشعل.ضئيلبفارقبالانتخابات

وبدأت.الشوارعفيواليساريوناليمينيونوتقاتلأسبانيا.

وتقتلهم.منازلهممنالخصومتسحبالمسلحةالفرق

شائعا.أمراالسياسيالاغتيالوأصبح

وحداتأعلنتأم369يوليوفي.الأهليةالحصب

حكومةضدالثورةالمغربفيالموجودةالأسبانيالجيش

أسبانيافيالجيشوحداتمعظمقامتذلكوبعدأسبانيا.

حواليعلىمسيطرتهمبسطواوجيزوقتوفيبالتمرد،

بالحكومةالإطاحةإلىيهدفونالثواروكانالبلاد.ثلث

الجبهةقواتلكنأسبانيا.فىالنظاماستعادةوإلىسريعا

الجيش.ضدالسلاححملتالشعبية

فرانكوفرانسيسكوالجنرالالثواراختارأكتوبروفى

المسماةالثوريةللحكومةرئيساجعلوهكما.لهمعاماقائدا

تطورتقدالثورةكانقالأثناءهذهوفي،الدفاعمجلس

تعرففرانكوقواتوأصبحت.شاملةأهليةحربإلى

الأسبانيالحزبقبلمنمؤيدينوكانواالثوار.أوبالقوميين

وعرفت.الأسبانيةالكتيبةالمسمىالسياسيالفاشي

الموالينباسمالجمهوريةلإنقاذتحاربكانتالتيالقوات

فىوالمسجونينالمدنيينالجانبينكلاوقتل.الجمهوريينأو

.سنواتثلاثمنيقربلماأسبانياشملعنيفصرأع

العالمي.الاهتمامالأسبانيةالأهليةالحربجذبتوقد

بينمافرانكو،قواتالفاشيةوإيطالياالنازيةألمانياوأيدت

فإن،ذلكإلىإضافة.الموالينالسوفييتيالاتحادساعد

ومن،أخرىعديدةأوروبيةأقطارمنالموالينمعالمتعاطفين

شكلهاالتيالعالميةالفرقإلىانضموا،المتحدةالولايات

ظهرأم379عاموبانتهاءأسبانيا.فىلتحاربالشيوعيون

أسبانيا.فيالعليااليدلهمكانتالوطنيينأنبوضوح

عامصيففيأسبانياغربيمعظمعلىسيطرواقدوكانوا

الشرقإلىالموالينبقواتيدفعونكانواكما،أم36!

الواسعةمساعدتهالسوفييتيألاتحادوأنهى.والشمال

هجومافرانكووبدأ.أم389عامفيللموالينالنطاق

نفسها.السنةتلكفيالمواليةالجيوشضدضخما

معاقلمنواحدةكانتالتيمدريد،فرانكودخل

قواتواستسلمت.أم939مارسفى،الاخيرةالموالين

الحربفيماتوقد.أبريلمنالأولفيالباقيةالموالين

منكثيرةأجزاءوأصبحت.الأسبانمنعديدةألوف

الجمهوريةمحلفرانكوديكتاتوريةوحلتخرابا.أمسبانيا

الأجل.قصيرة

اندلعتأم(.459-1)939الثانيةالعالميةالحرب

الألممبانيةالأهليةالحربانتهاءبعدالثانيةالعالميةالحرب

أسبانياظلتالرسميالمستوىوعلىأشمهر.بخمسة

إلىأكثرمالقدكانفرانكولكن.الحربفيمحايدة

ألمانياأنبداعندما،ام049عامفرنساسقوطبعدألمانيا

الحربميزانبدأفقديكن،ومهما.الحربتكسبسوف

أصبحذاكوعند.أم429عامأواخرفىألمانياضدينقلب

والدولالمتحدةوالولاياتبريطانيامعوداأكثرفرانكو

.الأخرىالمتحالفة

السوفييتيالاتحادبدأام459عامفي.الباردةالحرب

بحكومته.والإطاحةفرانكوضدبالوقوفتطالبحملة

فرانكوسياساتبسببالحملةهذهالغربيةالدولوساندت

العالميةالحربفىوإيطاليالألمانياومساندتهالاستبدادية

علاقاتهاتقريباالرئيسيةالدولكلوقطعت.الثانية

.أم4591،469عامىفيأسبانيامعالدبلوماسية

عندسيخلفهملكاأنفرانكوأعلنام479عاموفي

منذاكإعلانهيخففأنيأملفرانكووكان.تقاعدهأوموته

الصراعالمتناميةالباردةالحربلكن.لحكمهالعالميالانتقاد

حدتالتيهيكانت،الشيوعيةوغيرالشيوعيةالدولبين

منموقفهاحدةمنللتخفيفالأمرنهايةفيالغربيةبالقوى

العشرين.القرنمنالأربعينياتأواخرخلالأسبانيا
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ولجأت،الشيوعيةللدولبشدةمعارضافرانكووقف!

وفي.الغربيةأوروبادفاعلتقويةلمساعدتهالمتحدةالولايات

اتفاقيةالمتحدةوالولاياتأسبانياوقعتأم539عام

فران!صوسمح.لسواتعشرمدتهاواقتصاديةعسكرية

أمسبانيا،فييةعس!قواعدبإنشاءالمتحدةللولايات

دولاربليونمنأكثرلأسبانياالمتحدةالولاياتوقدمت

الاتفاقيةتحديدتموقد.وقروضمنحش!ولفيأمريكي

عونأنمنالرغمعلى،الحينذلكمنذأقصرلفترات

.كبيرةبدرجةتخفيضهتمقدلأمسبانياالمتحدةالولايات

منوالستينياتالخمسينياتخلال.والتبرمالنمو

معدلاتأعلىمنواحداأ!مبانياحققتالعشرينالقرن

البلادصماعاتازدهرتفقد.العالمفيالاقتصاديالنمو

تجارةانتعشتكماوالفولاذ،والإنشاءالسياراتمجالفى

المعستوىفيسريعارتفاعحدثلذلكونتيجة.اسحياحة

.الأسبانلمعظمالمعيشي

بدأتالعشرينالقرنمنالستينياتمنتصفوخلال

الحريةعلىالمفروضةالقيودلعضتخفيففيالحكومة

منالحكومةخففتمثلا،،أم669عامففي.الشخصية

ضدالاحتجاجاتلكن.الصحافةعلىالمتشددةرقالتها

عامشيالطلابمظاهراتوبدأت،اندلعتالحكومة

الستينياتوخلالومدريد.برشلونةجامعتىفيام689

منكثيرفىأضاسااحتجالعشرينالقرنمنواسمبعينيات

أسبانيا.فيالقوميةالح!صمةسلطاتضدالأسبانيةالمناطق

بامستقلالالباسكمحافظاتفيالناسبعضوطالب

فيلايرغبونالذينمنآخرونأحدكمامنطقتهما.

ونادى.الحكمشؤونعلىأكبربرقابةيطالبون،الاستقلال

وجاليسياوالأندلسوللنسيةقطلونيامناط!!فيالناسبعض

أواخروفيحكوماتهما.شؤونعلىأكثربسيطرة

منطقةفيمنظمةبدأتالععتمرينأغرنامنالستينيات

الحكومةضدإرهابحملةبالاسعتقلال،تناديالباسك

منالكثيريناعتقالتمشرانكوحكموتحت.الألعمبانية

وفي.الثوريةنشاطاتهمبسببالآخرينوالأسبانالباسك

إرهابيين.خمسةفرانكوحكومةأعدمتأم759عام

النموفيأمحبانيااقتصاداستمر.الأخيرةالتطورات

الحادالتضخملكن.العشرينالقرنمنالسبعينياتخلال

.التقدممعدلإبطاءفيتسبباالتقنيالتطورإلىوالافتقار

دخلتثمومنأم،75!عامنوفمبرفىفرانكومات

عمليةسريعاالأسبانوبدأ.رئيسيلممياسىتغييرفترةأممبانيا

فرانكوحكممحلأضحلجديدةديمقراطيةحكومةإنشاء

المطلق.

خوانالأميرأنأم969عامفيأعلنقدفرانكوكان

وأفرانكوموتبعدأال!سبانيامد!اسميصبحكارلوس

عامموتهحتىأم939سالمطلقأسالياحاك!فرانكوفرانسيسكو

أقيمعرصخلالالقواتشفقدوهو)يمير(لهصورةوهذه.أم759

دأبعدلأسانياملكا)يسار(كارلوسحوالىأصبح.أم079سمةفي

لمرالكو.مات

الثالثألفونسوالملكحفيدهوكارلوسوحوان.تقاعده

أصبحوقد.أم319عامفيأسبانياغادرالذيعشر،

عاموفىفرانكو.موتمنيومينبعدملكاكارلوسخوان

رئيساغوانزاليسسواريزأدولفوكارلوسعينأم769

الأسبانومعظموسواريزكارلوسخوانصانوللورراء.

إلىالديكتاتوريةمنالحكمتغييريفضلونالاخرين

الديمقراطية.

الجديدةأسبانياحكومةأنهتأم769عاموفي

عداالسياسيةالأحزابعلىفرضهقدفرانكوكانحظرا

انتخاباتالحكومةأجرتبمأ779عاموفي.حزبه

مقاعدعلىالسياسيةالاحزابمنالعديدفيهاتنافعم!

مأ369عاممنذالأولىالمرةهيتلكوكانت.البرلمان

المرشحينبينالاختيارفرصةعلىالناسفيهايحصلالتي

اتحادفازألانتخاباتتلكوفى.البرلمانيةالانتخاباتفي

بأغلبيةسواريز،الوزراءرئيسبقيادةأ!ديمقراطياالوسط

.البرلمانمقاعد

دستورعلىالأسبانالناخبونوافهتأم789عاموفي

عقدتانتخاباتوفي.ديمقراطيةأسسعلىقائمجديد

بمعظمالديمقراطيالوسطاتحادفازالدستور،تبنيبعد

منسواريزاستقالأم819عاموفي.الثانيةللمرةالمقاعد

لسواريز-خلفا-كارلوسخوانوعينالوزراء.رئاسة

الديمقراطي.الوسطاتحادمنسوتيلوكالفوليوبولدو



سلطاتزيادةفيالديمقراطيةألممبانياحكومةوبدأت

برلماناتلقيامهيأتوقدالبلاد.مناطقفىالمحليةالحكومة

السكانانتخبأم089عاموفيالأمر.نهايةفىالمناطق

ذلكومنذ.محليةبرلماناتوقطلونياالباسكمحافظاتفي

برلماناتهم.بانتخابأيضاالأخرىالمناطقسكانقامالوقت

المحليةالضرأئبفيالتحكممنقدرالبرلماناتلهذهوكان

.الأخرىالإقليميةوالشؤون

شمالحلفإلىأسبانياانضمتام829عاموفي

منمكونةمشتركةدفاعيةمنظمةوهي)الناتو(الأطلسي

مأ829عامأجريتالتيالانتخاباتوفي.الغربيةالدول

.البرلمانمقاعدبمعظماليساريالاشتراكيالعمالحزبفاز

وقدللوزراء.رئيسا،الحزبزعيم،غوانزاليسوأصئفيليب

.أم913عاممنذيساريةحكومةبأولالانتخاباتجاءت

،8691فيللوزراءرئيساغوانزاليسانتخابأعيدوقد

.الأعوامهذهانتخاباتفيحزبهلفوزام8191،399

الأوروبيةالمجموعةإليأسبانياأنضمتأم869عاموفي

الدولمنتتألفاقتصاديةمنظمةوهي(،الأوروبي)الاتحاد

أزنارمارياخوزيهأقسم،ام691مايو6وفي.الأوروبية

المكونألائتلاففازأنبعدللوزراء،رئيسابوصفهاليمين

قطلونياومحافظةالشعبيالحزبباسمالمعروفحزبهمن

.الاتحاديوالحزب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

صلة.ذاتمقالاتقائمةومعه،الأدب،الأسبانى

أيضا:انظر

الملوك

الأولكارلوسخوانعشرالثالثألفونسو

الخاصندينافردالأولىإيزابللا

الثانيفيلبالأولتشارلز

والعسكريونالسياسيونالقادة

هيرنالدوسوتو،ديدوفرالسيسكوأوريلانا،

زيادبنطارقدينونيزلاسكولالبوا،

الداخلعمدالرحمنحوان،ليونديبونس

نسيسكوفرانكو،فرانسيسكوفرابيزارو،

نصيرلنموسىديتوماستوركمادا،

غونزالوكويسادا،ديخيميميز

والفاتحونالمكتشفون

نسيسكوفراكورونادو،نونيزألفار،فاكادابيزاكا

كريستوفر،كولمموسوندهيرنا،كورتيز

اشبيليا

نةبرشلو

بلباو

للنسية

المدن

سرقسطه

طليطلة

عرناطة

جسةقرطا

قرطبة

مدريلى

643أسبانبا

ريخلتاا

دولحداحطنيلأسبااالأرمادا

معركةالأعر،الطرفالأزتك

طةغرنالامشعمارا

ئيةلاستوااغينيالسيدا

أراغونوقشتالةالأسبانيةأمريكا

الأسبانيةالكتائباللاتينيةأمريكا

الجغرافيةالكشوفأيبيريا

أغناطيوسي!لقدا،لويولانيالأسبالبرا

التفتيشمحاكمالموردون

ممدأمونرو،الأمريكيةالأ!مبانيةالحروب

فتح،الأندلسالعرشخلالةحرو!

سطحيةمعالم

نهرتاحو،المتوسطالأليضالبحر

ميوركالجبا،نسلبراا

حلئ،سسكاي

السياسيةوالتقسيماتالمناطق

الكناريجزرالأندلس

جزرالمليار،

ثاثلأا

للغةا،نيةممبالأا

يالس!صرل!ا

اورسدأ

باوروأ

شع!،سكلباا

صلةذاتأخرىمقالات

رقصةالبوليرو،

البيزيتا

جواندون

الصناحة

العلم

رقصةالفلامن!ض،

الموضوععناصر

القصر

الحمراءقصر

القلعة

التيرانم!صمارعة

مونتسيرات

الحكمنظام-ا

الملك

الوزراءرئيس-!

لبرلمانا-خ

المحليالحكم-د

السكان-2

السكانوعددالأسلا!-أ

اللغة-!

المديخةحياة-ج

الريصحياة

والشرابالطعامهـ

لفنونا-3

لأدبا-أ

لرسما!

لسطحا-4

الميزشا-أ

الشماليةالجبهالب

ال!يبروحوض-ج

الساحليةالسهول

مميةلسياا!لأحزاا

كملمحاا

المسلحةالقوات

للتروا

نةيالدا

الدينيةالعطلات

التعليم

والمككتباتالمتاحف!

ةرلعماا-ج

لموسيقىا-د

الكبيرالواديحوضهـ

البليارجزر-و

الكناريجزر-ر



للغةا،نيةالأسبا446

لمناخا-5

لاقتصادا-6

لطبيعيةاردلمواا-أ

الخدميةالصساعات!-

الصناعة-ح

الرراعة

السياحةهـ-

الأسماكصيدو

تاريخيةنبذة-7

التعدينر

الكهربائيةالقدرة-ح

الحارجةالتجارة-ط

النقلي

الاتصال-ك

لأسباليا؟الاديعردصفيماالماصيدىعاش!التىالتحعوبما-أ

الميزشا؟ما-2

بالممياحة؟أسبانياحكومةترتقيكيف-3

الألسالي؟للمنالدهمىالعصركالىمتى4

استمداديا؟ح!صماألسالياضانكوفراسسس!صحكممتى-5

النرهة؟ما-6

الألدلس؟االمسلمولى!تحمتى7

!ولىإلىرشسيةلدرحةرراعيقطرم!أ!سالياتحولتستى-8

صساعية؟

لدأومتىأوحها؟إلىالأسماليةالإمبراطوريةوصلتمتى9

اصمحلاأ!ا؟

الأورودية؟المجموعةإلىأسبانياالضح!متى-01

انرسميةاللغةالأسبانيةاللغة.اللغةالالممياقي،

أمريكابلدانلمعظمالرصعميةاللغةأيضاوهىلأ!سبانيا.

س!صانبهمايتكلماللت!تاللغتينوإحدى،اللاتينية

مليون792حواليالأسبانيةاللغةيت!طمبورتوريكو.

الرومانسيةاللغاتأكثروهي،العالميالنطاقعلىشخص

.اللغات،الرومانسية:نظرا.رواجا

أممبانيافيالمستخدمةالأسبانيةاللغةعلييطلق

فىالمستخدمةال!سبانيةتعرفلينما.القشتاليةالأسبانية

القشتاليةالأمحبانيةإن.الأمريكيةالأسبانيةاللاتينيةأمريكا

نأغير،متماثلتانالأساس!فيهماالأمريكيةوالأسبانية

.والمفرداتالنطقفىبينهماقليلةاختلافاتهناك

الأسبانيالنطق

نأأي،الصوتيةاللغاتأبرزإحدىالأسبانيةاللغة

علم.عوات،الأانظر:.بدقةالتهجئةيتبعفيهاالنطق

خمسةعلىالأسبانيةاللغةتحتويمما.الصائتةالأصوات

الأصواتهذهتمثيلويتم.فقطأساسيةصائتةأصوات

را،5،لا،1،ح،،.بالحروف

أربعةاللأسبانيةاللغةفيتوجد.الصامتةالأصوات

وهي:الإنجليزيةاللغةفييماثلهامالهاليسصامتةأصوات

وجهعلىالاصواتهذهنطقويقابل؟ح.،.11،،4س

:أدناهالأيسرالعمودفيالعربيةاللغةفيالتقريب

الأسبانىالصوت

)"ح(

)11(

)*(

)+(

بعضإلىالإشارةتجدركما

الأسبانية:في

)ء(

)2(

)ح(

العربيفيمقابله

تشتريفي)تش(

أدواء(الليودفياليود(

نياحرافي)ليا(

حتىفي)ت(

اتصةالتاليةالصوامت

القشتالية

الأمريكية

اللاتينية

مسبوقةب

)أ(أو)س!(

الأخ

فيإلاالأممبانيةفيالعربي)ال!صاف(حرفيوجدودلا

فييلفظلا)،"ادحرفأنكما.الأجنبيةاأعلماتا

الأسبانية.

الأسبانيةاللغةقواعد

فيالأسماءجميعإن)النعوت(.والصفاتالأسماء

الأسماءمعظموتكون.مؤنثةأومذكرةإماالأسبانيةاللغة

التىتلكأومذكرحيوانأومذكرشعخصعلىتدلالتى

علىالأميلةومن.مذكرةأسماء)3(أو)1(أو)5(بتنتهي

وهيحر()(حأ،)53و(بكتا)(ا5!؟ا)و(بأ)(!ص!43!)لكذ

-ح،(و(أم))ء!4ء+!(بينما.كرةمذح!سماأحميعها

نثة.مؤءسماأهي(ثورة)لأح؟اهءول4!و(ةدسعا)ااحة4كا)4

تنتهيالتيتلكإلى)3(باضافةوالصفاتوتج!إلأسماء

بأصواتتنت!التيتلكإلىح()3و،صائتةبأصوات

الجنسحيثمنالصفاتتتطابقأنوينبغى.صامتة

التيالأسماءمعجمع(أو)مفردوالعدد(مؤنثأو)مذكر

أربعةالصفاتمنلكثيرأننجد،السببولهذاتصفها.

و(صغيرة)قبعةتعني3(ط+اه35!3ح"9ولءول)5فمثلا:أشمكال

ط+403(303!93ح4ولحول)30وصغير(بيت)(،ظءح4ء9)،ولك!لها

(.صغيرة)بيوت4?3،3"ح()3*،أ!ولو(صغيرة)قبعات

للفعلصيغة51الأسبانيةاللغةفيتوجد.الأفعال

مركبة.أوتامةوسبعبسيطةثمانمنها،الزمنعلىتدل

الفعلجذرإلىلواحقباضافةالبسيطةالأفعالتكوينويتم

تكوينهافيتمالتامةللأفعالبالنسبةأماالمصدر.أو

)يملك()3ءكا!؟(البسيطللفعلالمنامسبةالصيغةبامشخدام

للفعل.أضابماالماضيبصيغةمتبوعة

الصيغلنهاياتطبقاالاسبانيةالأفعالوتصنص

!3بالمنتهيةالأفعال:مجموعاتثلاثإلىلها،المصدرية

)3ء+هح(مثلح()3بالمنتهيةوالأفعال)يمشى(ول،()3!4مثل

)يعيش(.)71313(مثل)13(بالمنتهيةالأفعالو)يجري(
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يشبهالأسبانيةاللغةفىالجملةفيالكلماتنظمإن

باستثناءالعربيةاللغةفيالاسميةالجملةنظمماحدإلى

الجملفىالوصفيةوالصفاتبهالمفعولضمائرموقع

اللغةفىالفعلقبلعادةتأتيبهالمفعولفضمائر.الأسبانية

يأتيحيث)حيتنا(جملةفي،المثالسبيلوعلى.الأسبانية

ويقابل)نا(،بهالمفعولالمتصلالضميرقبل)حيا(الفعل

شعلقوفيما.!"عول30ولا!!04الأسبانيةاللغةفيالجملةهذه

فيموقعهافيكون،الأسبانيةاللغةفيالوصفيةبالصفات

فيتشبهوالأسبانيةتصفها.التيالأسماءبعدعادةالجملة

العربية.اللغةهذا

الأسبانيةاللغةفيمنفيةإلىالمثبتةالجملةتحويليمكن

الجملةأما.الفعلقبلالا(كلمةيقابلمابوضع

تكوينهافيتم-لممؤالاتطرحالتيالجملةوهى-الاستفهامية

الجملةفىأنهونلاحظ.الفعلبعدالفاعلبوضع

قبلمقلوبةاستفهامعلامةتوضعالأسبانيةالاستفهامية

.الأخيرةالكلمةبعدعاديةاستفهاموعلامة،الأولىالكلمة

الجملةعلىالتعرفمنالقارئالتركيبهذاويمكن

المثبتهالصيغيلىوفيماقراءتها.فىيبدأحالماالاستفهامية

أحمد)يعيعقالعربيةللجملةالأسبانيةوالاستفهاميةوالمنفية

هنا(

س!4717!ول؟ول4!،اولالمثبتةالصيغة

4*اىث!ولول35أ7ح4!الما،المنفيةلصيغةا

ء3،كلأ444*؟ول؟أرا4!الاستفهاميةالصيغة

الأسبانيةاللغةنشوء

وهياللاتينيةاللغةمنالأصمبانيةاللغةنشأت.البدايات

والثانيالثالثالقرنينفخلال،الرومانيةالإمبراطوريةلغة

الأيبيريةالجزيرةشبهالرومانيةالجيوشغزتالميلاد،قبل

تدريجيبشكلالأيبيريونواتخذ(والبرتغالأسبانيا)حاليا

لهم.)الدارجة(لغةاللاتينيةوهىالغزاةلغة

قبائلأستولتالميلاديالخامسالقرنأوائلفى

الأيبيرية،الجزيرةشبهعلىبالقوطيةتدعىجرمانية

لمأنهإلا.م171عامحتىعليهاالقوطسيطبرةواستمرت

فتحالعامذلكوفى.اللغةعلىيذكرتأثيرلهميكن

عداماالأيبيريةالجزيرةشبهأراضيكافةالعربالمسلمون

حتىالمنطقةتلكأجزأءمعظموحكموامنها.صغيراجزءا

المسلمونأضافوقد.الميلاديعشرالثالثالقرنمنتصف

لمولكن،الدارجةاللاتينيةإلىعربيةكلمة007حوالى

النحوية.وبنيتهاأصواتهافيتغييرأياللغةهذهعلىيوأ

الظهورفيالأسبانيةاللغةبدأت.القشتاليةالأسبانية

إلى059عاممنالممتدةالفترةفىاللاتينيةعنمستقلةلغة

أصبحتالميلاديعشرالثالثالقرنوخلال.ام...عام

وأدبياوعسكرياصمياسيامركزاالأسبانيةقشتالةمقاطعة

ماولممرعان.المناطقمنغيرهاإلىتأثيرهاوامتدمهما،

فيللأسبانيةالمقبولالشكلالقشتاليةاللهجةأصبحت

أيضاالفترةهذهوفى،الأيبيريةالجزيرةشبهأجزأءمعظم

نشأتوقد.مستقلتينلغتينإلىأخريانلهجتانتحولت

الجزيرةشبهمنالغربيالجزءفي-البرتغاليةالقشتاليةاللهجة

بالظهوربدأتالتيالبرتغاليةللغةالأساسوكانتالأيبيرية

البرتغالية،انظر:.الميلاديعشرالثانيالقرنأواخرفي

الشماليالجزءفىالقطلونيةاللهجةنشأت.كمااللغة

القطلونية.اللغةإلىوارتقتألمسبانيامنالشرقي

بأمريكاالانيعرففيماالأمريكيةالأسبانيةتطورت

التنصيريةوالبعثاتوالغزاةالمستعمرينبدءمعاللاتينية

عشرالسادسالقرنفيهناكالاستقرارفيالأسبانية

منكثيرمحلتدريجياالأسبانيةاللغةوحلت.الميلادي

بما،اللاتينيةأمريكافيتستخدمكانتالتيالهنديةاللغات

والمايا.والإنكاالأزتكلغاتذلكفي

أسبانيا.:أيضاانظر

.القدمالبالغةاسملالاتمنكدبالألمائيالإسيتز

شبيهةأحافيروجدتوقدالكبير،الإسبتزكذلكويسمى

وهذه..مق0002سنةإلىتاريخهايرجعالإسبتزبشكل

بينارتفاعهويتراوحكلينسبتز:نوعينإلىتنقسمالسلالة

سم.3وه92بنارتفاعهويتراوحومتلسبتز،سم28و23

كلابأنها،كماالمشهورةالمنزليةالكلابمنالنوعينوكلا

الثعلب،برأسشبيهرأسالألمانيوللإسبتز.جيدةحراسة

شعروله.منتصبتانوأذنان،سوداوانصغيرتانوعينان

مؤخرةفوقويتموجالشعركثوالذيل.وكثيفخشن

بظلالرمادئاأوبنئاأوأسوديكونقدالشعرولون.الكلب

بيضاء.أوسوداء،

إدىينت!،البنيةمتينقويالفئلئديكدبالإسيتر

وكذلكالسامويد،عليهايطلقالتىسيبرياكلابفصيلة

إلىالثعلبالكلبهذاويشبه.الشماليالقطبكلاب

الأصفرإلىيضربأحمركثيفشعرذووهوما،حد

.عسليتانوعينان،منتصبتانمستدقتانأذنانوله،الزأهي

منالخلفيالجزءعلىالملفوفالمنفولقذيلهويتدلى

إلى45نحوالكلابهذهمنالذكرطوليبلغ.جسمه

منأصغرفهيالأنثىأما.كجما4نحوويزن،سم05

بمييل.ذلك

انحدرتوقدلفنلندا.الوطنىالكلب،الكلبهذايعد

الفنلنديين.قدامىيستخدمهاكانالتيالكلابمنسلالته

صيدفيالكلبهذايستخدمونالفنلنديونيزالولا
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لصلمدا.الوطمىالكلبهوالفنلنديالإسبتز

أليفاحيوانايتخذفإنهفنلندانطاقخارجأما.البريةالطيور

.هادئوطبعحادبذكاءالكلب!ذايتمئ.البيوتفي

أم(.885-181)2كرستنبيتر،أسبجورنسن

.طبيعياتوعالم،النرويجيةالشعبيةللحكاياتجامعاكان

تخليدفيموجورجنمععملهمنشهرتهنالوقد

أصبحتوقد.النرويجشعبيحكيهاالتىالحكايات

النرويجيةالشعبيةالحكاياتأعمالهما

والعالمى.النرويجىالأدبروائعمنام(-843أ)842

الم!ديقاتالمعزاتفظاظةمثلقصصاتتضمنوهي

فيأسبجورنسنولد.البيتفيالسبعةالآباء،الثلاث

ولهالنرود!سواحلاستكشفحاليا(.)أوسلوكريستانا

.الحيوانوعلمالنباتعلمفيمهمةإسهامات

مستخدمةعالميةلغةال!!برانتودغة.لغةالإسيرالتو،

بلادهم.لغةإلىبالإضافةبلدا09حواليسكانشكلمها

اللغةعنكتابانشر،زامينوفيدعىبولنديطبيبابتكرها

دكتورهومستعاراسمتحتإنترناشيالينغفوعنوانه

هذهفيإممبرانتوكلمةوتعني،أم887عامإسبرانتو،

لغةأنزامينوفاعتقدوقدلم".يأملالذي"!ذلكاللغة

إذا،الشعوببينطيبمناخخلقعلىستساعدالإسبرانتو

.الأملغتهمإلىبالإضافةاللغةهذهالبلادكلأهلتعلم

كبيربش!!ليساعدسو!عالميةلغةوجودبأنآمنوقد

علىأخرىوحماعاتوالسياحالأعمالورجالالسفرأء

الإسبرانتوللغة.المترجمينعنالاستغناءويمكنهم،الاتصال

المقماعلىالنبرةتقع،المثالمسبيلفعلىموحد،لغويبناء

بالصفاتوتنتهسواحد،صوتحرفولكلالأخير،قبل

يكونعندماولكن.)5(بوالأسماء)ح(بوالظروف)+ح!(

وتتكون.الكلمةنهايةإلى)ول(تضافبهمفعولاالاسم

منأسعاسعيةبصورةالإسبرانتوللغةالرئيسيةالمفردات

ويتكلم،أوروبية-الهندواللغاتفيشائعةجذريةكلمات

لذا،العائلةلهذهتنتميلغاتأمحالماسكاننصفحوالي

الإممبرانتو.لغةفيكثيرةكلماتتمييزبسهولةيمكنهم

فيبماالإسبرانتولغةإلىالأعمالآلافترجمتوقد

وعلمية،دينيةوكتبوحديثةكلاسيكيةأدبيةأعمالذلك

إذأولكن،ومجلةصحيفةمائةمنأكثراللغةلهذهوتصدر

لغةتعلمطلابهامنالعالمأنحاءكلفيالمدارستطلبلم

عالمية.لغةتصبحلنفإنهاالإسبرانتو

اللغة.:أيضاانظر

عائلةفيالبحريةالأسماكأصغرمنسمكةالأسيرط

المياهفيوتعيشسم،02السمكةهذهطولويبلغ.الرنجة

إلىالشمالوبحرالبلطجقبحرمنبدايةالاوروبيةالساحلية

جسموللأسبرطالأسودوالبحرالمتوسطالأبيضالبحر

البطن.طولعلىمنشاريةأسنانذاتوحافةمسطح

وبعضها،مدخنةأوطازجةوتؤكل،مهمغذاءالأسبرط

يعا!الاخروبعضهاالصابوغة،كسردينالزيتفييعلب

السمك.وغذاءالزيتلاستخراج

وهـكئفيوكاشطلاكونياعاصمةأسيرطة

وتسمى.القديمةاليونانفيمدينة-دولةأقوىالأوقات

وولاءالعسكريةبقوتهاتشتهروكانت،لاكيديمونأيضا

يموتأنهوأ!مبرطيينالهشرفأكبروكانجمودها.

عنوالزهدالتحملقوةفإنالانوحتى.بلدهعندفاعا

الفضائلمنتعتبرتلينلاالتيوالصلابةالترف

الأسبرطية.

ضفةعلىمحميوادفىتقعأممبرطةكانت.السطح

منتحمىوكانت.اليونانانظر:.للموقع.يوروتاسنهر

والتربةمعتدلأالجووكان.الجبالبولحماطةجوانبثلاثة

منالقليلسوىبأ!مبرطةيكنلم.وفيرةمياهترويهاخصبة

لاكوسا.وعاصمةالقديمةاليولانكىمدية-دولةأقوىكاتأسبرطة

!عالمجاورةالمدن-الدولأسبرطةأجبرت..مق005عامبحلول

البيلويوليري.الحل!في!عهاالدحول

حزيرة*-شبه

!لاالللفاد

ا!لالى)لأ!أبحر!!

ىثل!!":!؟.؟

صغ

المتوسطالأليضالبحر

ا!جعيه!ياسورممايحرآ

اورروصيرلبيل!أ!!3!يه!كثأ

.ال!لوتاسرث!!منهراشلؤطه!ص

ا!لبحرلأ!ل!احلالأ!ميللاحبما

نج!ث!!(
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الرخامعلىيحصملونالأسبرطيونوكان.المعدنيةالمصادر

القريب.تايجيتوستلمنالحديدمنوالقليل

.طبقاتثلاثإلىينتمونالسكانكان.السكان

وهم،الدوريينمنينحدرونكانواأنفسهمالأممبرطيون

الثانيالقرننحواليونانجزيرةشبهاكتسحقدكانشمعب

وهمأسبرطةفيالحاكمةالطبقةكانواوهؤلاء..مقعشر

وكانوا.الكاملةالمواطنةحقوقلهمكانتالذينالوحيدون

اللاكونيينمثلالأخرىالإغريقيةالشعوبيعستعبدون

أطلقالذينالمستعبدونهؤلاء.والأيونيينوالأخاياويين

الأسبرطيين.علىعددأيتفوقونكانواهيلوتسعليهم

العبودية،منالأسبرطيينغيرمناليونانيينبعضهرب

أسبرطةفيعاشواولكنهم،مواطإنيكونوالموهؤلاء

باسمتعرفكانتالمجموعةهذهأحرارا.مواطنين

بشدةتختلفالثلاثالطبقاتأعدادوكانتالبريويسيين،

000252نحوهناككان.الطويلأسبرطةتاريخخلال

يصلقدوعددالبريويسيينمنمعروفغيروعدد،مواطن

الهيلوتس.من000/052إلى

أسبرطةلمواطنيمسموحاكان.المعيشةأنماط

الطقةمنقليلعددوكان.فقطالزراعةفيبالاشعتغال

معظمأنإلا،بهمخاصةأراضىيمتلكونالأرستقراطية

أما.الدولةتملكهاآراضفييعملونكانواالمواطنين

للإنفاقضيعهممنكافياعائدايوفروالمالذينالمواطنون

عرضةفكانواضرائبمنعليهمماودفعأممرهمعلى

نأعلىقادرآخرلشخصوإعطائهاأراضيهملضياع

يفقدونكانواوهؤلاء.التزاماتمنعليهابماتفىيجعلها

أسرةتكوينالمجازفةمنكانولذلك.المواطنةشرف

غيرالأطفاليتركونأحياناالأسبرطيونكان.كبيرة

لمولأنهليموتوا.الجبالفيعميقكهففيفيهمالمرغوب

وأالصناعةفييعملوابأنللمواطنينمسموحايكن

المهن،تلكيزاولونكانواالبريويسيينطبقةفإن،التجارة

أغنياء.بعفمهمأصبحلذا

يقدمواأنعليهموكانبالزراعةالهيلوتسطبقةقامت

منه،المتبقيالجزءأما.لأسيادهممحصولهممنثابئاجزءا

استاء.أنفسهمالهيلوتسإلىيذهبفكان،قليلعادةوهو

شيئاالاضطراباتوكانت،أحوالهممنبمرارةالهيلوتس

عامكلمرةرسمياالحربيعلنونالأسبرطيونكانعاديا.

شعخصأيقتلفرصةلهمتتوفرحتىالهيلوتسطبقةعلى

الذيالقانونيخرقواأندونالثائرينمنبأنهيشتبهكان

القتل.يمنع

ولادته.منذللدولةملكاأسبرطيمواطنكلوكان

سبعيصئكلمرهحتىأمهرعايةتحتيتركالولدوكان

يبقىعضوأ،15منجماعةإلىينضمحيث،سنوات

علىكانالسابعةسنتهومن.صارمنظامتحتجميعهم

عامة.طعامقاعةفيجماعتهمعوجباتهيتناولأنولدكل

وعلىلها.قائدايعينالجماعةفىولدأشجعوكان

العقوباتويتحملواأوامرهيطعواأنالجماعةأفرادباقي

عليهم.تطيقهايقررالتى

فإنعشرةالثانيةسنإلىالأولاديصلوعندما

زيامنهابدلأويعطونمنهمتؤخذالداخليةملابسهم

سيقانمنتتكونأسرتهموكانت.عامكلواحداخارجيا

وأمنجلدونبأيديهميجمعونهاكانواالتيالنباتات

ضروريا.الكتابةأوالقراءةفنالأسبرطيونيعتبرلم.سكين

إلا،والدينالحربوأناشيدالإلياذةيتعلمونكانوافالأولاد

ودقةبمهارةالسلاحواستخداموالمصارعةوالجريالقفزأن

بينهمممنأسبرطةرجالكان.أهميةأكثرأموراكانت

فىيمرونالعسكرمنطلائعيخدمون3و.02أعمار

الهيلوتسطبقةيراقبونوكانواالبلاد،فىبوليسيةدوريات

له.وطاعتهمللنظامتنفيذهممنللتأكد

كاملإلىيصلالثلاثينسنفىالاسبرطىالرجلكان

وواجباتبحقوقبالتمتععندئذلهويسمحالنفيج،

اجتماعاتويحضر،يتزوجأنإمكانهفيفكان.المواطنة

ينتهيالعستين،سنفيعاما.مركزايشغلوأن،المجلس

فيأوالعامةالشؤونفيإماويعملالعسكريمستقبله

الصغار.تدريب

الأسبرطيونأصئالرجالفقدالنظاملهذاونتيجة

وقلةالعنيدةبالمحافظةومعروفينمنضبطين،فخورينأشداء،

واحدةتجربةطفولتهممنذحياتهمكانت.الحديث

الرقيقة.مشاعرهملكلوالكبتالتحملمنمتواصلة

منأكثرحرةحياةعشنفقدالألممبرطياتالنساءأما

الألعابيمارسنالبناتكانت.اليونانفينسوةأي

وكن.منازلهنشؤونيدرنفكنالنسوةأما،الرياضية

الثرياتمنمنهنالكثيراتوأصبحت،بالأعماليشتغلن

يمتلكنكنالنساءبأنأرسطويحكي.النفوذ.وذوات

أسبرطة.فىالأرضخمسي

استقرواالذينالدوريينمميطرةامتدت.تاريجةنبذة

فيمبكر.تاريخفيلاكونياأنحاءجميعفيأسبرطةفي

الزراعيةالمنطقةتلكمسينيا،اجتاحوا..مقالثامنالقرن

أسبرطةأنمنبالرغمتايجيتولر.جبلغربىفيالغنية

الدخولعلىأجبرتهمأنهاإلاأركاديامدنغزوفيفشلت

نأالحلفدولعلىوكان.البلوبونيزيالحلففيمعها

ضموقد..مق005عامفىالحربعندأسبرطةإلىتنضم

.اليونانووسطجنوبفىالمدنمعظمالحلفهذا

اليونانيةالإمبراطوريةقائدةأثينا،أسبرطةهزمت

،.مق404عامفي.الشرسةالأيونيةالحربفى،القوية
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نأغير.مهينةسلاممعاهدةقبولعلىالأثينيونأجبر

نإإذطويلا.تدملمأسبرطةحققتهاالتىالقيادة

الأخرىاليونانيةالدوليحكمونكانواالأ!مبرطيين

القيدمنوتخلصتثارتالدولتلكأنلدرجةبقسوة

..مق371عامفيليوكترامعركةوفي.الأسبرطي

إلا،اليونانفىللسيادةدعواهاالأبدإلىأسبرطةفقدت

.ماق46عامفي.تاليةعاملمائتيقويةظلتأنها

روما.ح!صمتحتألممبرطةأصبحت

عدديبينأسبرطةتسمىحدشةمدينةحالياتوجد

القديمة.المدينةمو!منبالقربنسمة119.11سكانها

للتقسيمعاصمةوأصبحتأم835عامنحوأنشئت

فيحفرياتاجريتلاكونيا.لمقاطعةالحديثالسياسي

الأولالتاريخمنكثيرةقيمةموادواكتشفتالقديمالموقع

للمدينة.

مسينيا،بمالأولليونيداس،الدوريونأيضا:انظر

الإغريق.

فيالبريالنباتانظر:.الرمليةالأسبرعولة

الرمدية(.)الأسبرغودةالعربيهالبلاد

إستيلحمضلاسمأيضاويعرفالأسيرين

ويخفف!،والمفاصلالرأسألميخففدواء.السالسليك

التيالالتهاباتيخففكما،العدوىتسببهاالتىالحمى

فإنذلكعلىوزيادة.الجروخأوالأمراضتنئمن

أنهالأبحاثوتوضح.الدمتجلطمقاومةفيأثراللأسبرين

القلبية،النوباتوبعض،القلبيةالسكتةلمنعمفيدايكونقد

والأسبرين.الدمبتجلطالمتصلةالمشكلاتمنذلكوغير

منوهو.التجاريةالأسماءمنكثيرفيالنشطةالمادةهو

الناستخلصوالتي،طبيةوصفةإلىتحتاجلاالتيالأدوية

.الالاممن

مر.طعمولهالهارائحةلابيضاءمادةوالأسبرين

منلمجموعةوينتمىح(.)408+9هيالكيميائيةوصيغته

بعضالأسبرينويحقق.ساليسيلاتتسمىالتىالمركبات

)مادةالبروستاجلاندينمنمعيننوعتكوناتبمنعفعالياته

انو:(.الجسمكلفيمنتشرةالهورمونتشبهكيميائية

البروستاجلاندين.

يؤخذعندماماحدإلىمأمونادواءالأسبرينويعد

بعضيحدثفقدكلوعلىبها،الموصىالوصفةحعسب

بعضوعندخفيفا.نزفاأ!اويسبب،المعدةلتبلإنالتهيج

ولا.تناولهعنديمرضونوقدالأمسبرينضدحساسيةالناس

بالجدريالمصابينللأطفالالأسبرينيعطىأنينبغي

قدالحالتينهاتينفيفاستخدامهبالإنفلونزا،أوالكاذب

انظر:.ريمتلازمةتسمىخطيرةحالةإيجادإلىيؤدي

متلازمة.،ري

قرونوعبر،العالمأرجاءمنكثيرفيالناسدرجلقد

الألملتخفيفالصفصافقلفاستخدامعلى،عديدة

يحولهاكيميائيةمادةعلىيحتويالقلففهذا،والحمى

الأمسبريناكتشافيتمولم.ساليسيلاتإلىالجسم

فقد؟الميلاديالتامئكلشرالقرنفيإلاالمصانعفىوإنتاجه

الأممبرينبتركيبجيرهارتتشارلالفرنسيأكيميائياقام

تعرفلمالعلاجيةالأسبرينقيمةأنغير،ام8ء3عام

هينريتشال!لمافيالعالمكتبعندماام998عامإلاكلها

فعاليته.عندريسر

القلب.:أيضانظرا

تشبهالناعمةالمعادنمنمجموعةالاسيستوس

تجارية،قيمةلهتجعلكثيرةميزاتوللاسبستوس.الألياف

الكهرباء.أوللحرارةرديءموصلأنهكمايحترتلافهو

المركباتبمعظميتأثرولاوقويمرن-أيفئا-وهو

مشاكلفىالأسبستوسيتسببأنويمكن.اعيميائيةا

أنهالمعتقدومن،كبيرةبكمياتاستنشقإذا،خطيرةصحية

ويصبحمتماسكا.مادامصحىخوأييش!وللا

أليافمنهوتتطايريفتتعندمافقطخطيراالأسبستوس

تهشيمهويمكنجافوالأسبستوسالهواء.فيدقيقة

الأسبستوساقترنوقد.التفتيتسهلوهو،خفيفبضغط

منمعينةبأنواعاقترنكماالأسبستوسيز،يسمىبمرض

معيتعاملونالذينبينشائعةالأمراضوهذه.السرطان

لأسبسشوس.ا

القرنسبعينياتمنذالأسب!ستوساستخدامتدهور

الراهنالوقتوفي.الصحيةبالمشكلاتلاقترانهالعشرين

أجزاءتشملوهي.الأسبستوسعلىقليلةصناعاثتحتوي

نهايةوضعتالحكوماتمنوكثيرالبناء.وموادالسيارات

.أم799عاممنذتقريباالأسبستوسأنواعجميعلإنتاج

التيالصخورمنمعينةأنواعمنالأسبستوسويتكون

أليافمنهالتستخرجتعالجثم،المناجممنتستخرج

الرئيسيالعالميالمنتجروسياوتعتبر.الأسبستوس

الثانية.المرتبةفيكنداوتليهاللأسبستوس

كلمةالجيولوجيونيستخدمالأسبستوس.أنواع

السليكاتمنمتعددةأليافإلىللإشارةأسبحستوس

وعنصرسليكامنمكونةمعادنالمائيةوالسليكات.المائية

المائيةاسمليكاتوتنتمي.مإلمياهكيميائيامتحدةفلزي

معادنمجموعةإلىإماالأسبستوستكونالتيالليفية

وتشمل.الأمفيبولمعادنمجموعةإلىوإماالسربنتاين

جداالمعروفالكريزوتيلالسربنتاينمعادنمجموعة
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لتمرالمصنعفيوتدخلالمناحمم!صخورهوتستخرج(.اليمين)إلىالصخورمنمعينةألواعفيتحدثمضغوطةأليادكأنهلاعممعدنالأسبستوس

الصحور.صوفصلهااليسار()إلىالمتحللةالأليادلامتصاصتجرىخاصةعمليةوهناك.الأسبستوسأليافمحهالتستحلصلتفتتهاالآلاتمنبسلسلة

بنيةوتتكون.الأسبستوسأنواعمناستخداماوالأكثر

واسمليكا.المغنيسيامنمتبادلةلوحاتمنالكريزوتيل

الليفية.تسمىناعمةأنابيبفيتلفاللوحاتوهذه

متعددةأنواعمنتتكونالأمفيبولمعادنومجموعة

الترموليت-الأكتينوليتسلسلة:هيالآسبستوسمن

الكمنغوتونيتوسلسلةوالكروسيدوليتوالأنتوفيليت

منواستخداماوفرةالأكثرالأنواعأما.الجرونريت-

والأموسيتالكروسيدوليتفهيالأمفيبولأسبستوس

الجرونريت.-الكمنغوتونيتسلسلةإلىتنتمىالتى

مأخوذ-شائعصناعىمصطلح-أموسيتومصطلح

ويحتويإفريقيا،جنوبأسبستوسمنجمجملةمن

منأكثرخشنةأليافعلىالأمفيبولأسبستوس

مكونة،الأسبستوسمنالأنواعوهذه.الكريزوتيل

.أخرىعناصرإلىبالإضافةمائيةسليكاتمنأيضا،

بالألومنيومغنيةالترموليت-الأكتينوليتوسلسلة

الأنتوفيليتويحتويوالمنجنيز.والحديدوالكالسيوم

يحتويكماوالمنجنيز،والحديدالألومنيومعلى

والحديدالألومنيوممنكبيرةكميةعلىالكروسيدوليت

الجرونريت-الكمنغوتونيتسلسقةوتحتوي.والصوديوم

.والمغنسيومالحديدعلى

سلسلةمنالأمفيبوللأسبستوسالبلوريةالبنيةتتكون

الأخرىالذراتوتتحد.الأكسجينوذراتسليكون

الأمفيبولأليافوخيوط.السلسلةهذهمعمتنوعةلعناصر

.الذراتلسلسلةموازية

الأسبستوسمننوعلكلالأسبستوس.استخدامات

لأغراضمنهنوعكلويستخدممحددةاستخدامات

أليافلهالكريزوتيلمعظم،المثالسبيلفعلى.مختلفة

يستخدمونوالصناعيون.الحرارةتقاوموقويةطويلةناعمة

المقاومةالملابسمثللصناعاتالطويلةالكريزوتيلألياف

للعزلالقصيرةالكريزوتيلوألياف،المسرحوستائرللحريق

أليافوتستخدم.السياراتكوابحبطاناتوفيالكهربائي

والأنابيبالأعمدةإنتاجفىجداالقصيرةالكريزوتيل

أسبستوسأهميةمنويزيد.والبلاستيكوالبلاطالإسمنتية

.والأحماضللحرارةالعاليةمقاومتهدرجةالأمفيبول

وهوم،048إلىتصلحرارةدرجةالأموسيتويقاوم

وتستخدم.العوازلمنمتعددةأنواعلصناعةيستخدم

كما.للغلاياتالعازلالقماشفيالكروسيدوليتألياف

أنواعإنتاجفىالقصيرةالكروسيدوليتأليافتستخدم

منالأليافالصناعيونويستخدم.الإسمنتمنمعينة

مقاومةالأكثرالمصافيلإنتاجوالترموليتالإنتوفيليت

الكيميائية.الموادلمعظم

فىالآسبستوسمعظميوجدالأسبستوس.مصادر

ويتطور.المتحولالصخر:انظر.المتحولةالصخور

هذهلمثلالشقوقفىكمخلفاتأساساالكريزوتيل

أنواعأهموهماوالكروسيدوليتوالأموسيتالصخور.

الصخورفي-أساسا-يتكونانالأمفيبولالآسبستوس

الانثناء.الشديدةالمتحولة

منطنملايين4نحوإلى-كله-العالمإنتاجويصل

ونحوروسيامنالكميةهذهنصفويأتي.الأسبستوس

منه.أقلكمياتأخرىبلدانوتنتجكندا.منسدسها

بلدانبعضباستثناءعالمباالأسبستوساستهلاكيزدولم

الأوسط.والشرقوآسياالجنوبيةأمريكا

معظم.وتصنيعهالأسبستوساستخراجكيفية

الأرضفىمتعددةحفرمنعليهالحصوليتمالأسبستوس
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بعضولكن.المكشوفالتعدينمنجمعليهايطلق

.الأرضتحتعنهاالتنقيبيتمالأسبستوسمخلفات

بشاحناتتنقلالمناجممنالصخوراستخراجوبعد

بتهشيمالالياتمنسلسلةتقوموهناك.طاحونةإلى

بأليافضعررإحداثعدممع،صغيرةقطعإلىالصمخور

فإنشائعةلويقةووفقا.ضيقةحدودفيإلاالأسبستوس

لتمر،الشفططريقصتسحب)المفككة(السائبةالألياف

تفص!!و.فقطالأسبصتوسبمرورتسمحغرأبيلخلال

يشحنذلكولعدلأطوالها.وفقاالأليافخاصةالات

المصانع.إلىالأسبستوس

الذينالناسيستنشقربماالأسبستوس.أخطار

يقومونأويصنعونهأوالمناجممنالأممبستوسيستخرجون

الذيوالعامل.الألياف،منهالمصنعةالعوازلبتركيب

يكونأكثر،أومشة02لمدةالأعمالهذهمثليؤدي

معبالمقارنةالأسبستوس،بسبببأمراضللإصابةعرضة

يمثاوربما.المجالهذافىيعملونلاالذينالاحرينالأفراد

يحم!أنيم!شإذأعامليناأسرعلىخطراالأسبستوس

غبارو.ملاسمهمشيبيوتهماإلىالأمسبستوسغبارالعمال

وأمناجمهمنبالقربيسكنونفيمنيؤثرربماالآسبستوس

مصانعه.

أليافبشعيراتالرئتينيسدمرض!والاسبستوسيز

الحالاتوفي،التنفسفيضيقاتسببالحالةوهذه.كثيفة

عماليصابوقد.والقدمينأصاباليدينتتورم،القصوى

النت!عببسرطان)السجائر(يدخنونالذينالأسبستوس

المتوسطةورمفي-أيضا-الأ!سبستوسوشسبب.الهوائية

الحهازأوالصدريالقفصسرطانمنوقاتلنادرنوعوهو

مروربعدإلاالأمراضهذهتعرفلاوقد.الهضمي

الامحبستوس.أليافا!شنشاقبعدسنوات

عوالقمنصغيرةكميةمكانأيفيتنتشرأنويمكن

ا!شخدامفيالتوسعنتيجةالأ!مبستوسأليافمنالهواء

رئاتمعظمفيموجودةتكونالأليافوهذه.منتجاته

.ضارةغيربكمياتولكنالناس

فيالأمعبستوسيتسببكيف!العلماءيعرفولا

الأليافاسحتنشاتأنالباحثينمنكثيرويعتقد.الأمراض

مخاطرمنيزيدأمتار01و5بينماتتراوحمسافةعلى

منكبيرةكمياتاستسشاتمنجداقصيرةومدة.المرض

لسرطانإصابةعنهاتنجمأنيمكنمسبستوس9ا1ألياف

أ!ضمي.اوالجهازالصدريالقفص

كماماتبوضعالعمالكثيرةدولفىالنظمتلزم

غبارمنمعينلمستوىتعرضهمحالةفيواقيةوملابس

للعمالخاصةغرفةهناكتكونأنويجب.الأسبستوس

الاحتياطاتوهذهأحمل.العدملابسهمتغييرمنليتمكنوا

إلىملابسهمفيالألممبستوسغبارحملمنالناستحمي

تقومالشركاتبعضفإنسبقماإلىوبالإضافةليوتهما.

أكثرالمعرضينلمستخدميهاسنويةطبيةفحوصاتبإجراء

الأسبستوس.أليافمنمحددةلكمياتغيرهممن

منالمستهلكين-أيضا-الح!ضميةالنظماوتحمي

عدةأصدرتوقد.الأسبستوسعلىتحتويمعينةمنتجات

والولاياتوالسويد،وألمانيا،،الدنماركوتشم!منهابلدان

تدريجياأخرىموادلامشبدالتشريعا،الأمري!جةأطتحدةا

لأسبستوس.با

العصورمنذالأسبستوسفوائدعرفت.تاريخيةنبذة

الأممبستوسقماش!القدماءالمصريونامشحدموقد.القديمة

الموتىرفاتالرومانجمعوقد.للدفنالموتىحثثلإعداد

إحراقها.قبلالآسبستوسقمالقفيأجسادهمبتغليف

يشفيالأسحبستوسأنالقديمةالشعو!اعتقدتكما

معينة.أمراضا

اسمهألمانيمناجمعالماكتبأم774عامشفي

.مرةلاولللأسبستوسعلمياوصفافيرلرحوتلوبأبراهام

إلاالصحيةالأسبستوسبمخاطروعيعلىأضاساي!ش:ن!ا

بلدأولبريطانياكانتوربما.العشرينالقرنبدايةفي

للأممبستوس.التعرضتنظمأم319عامفيقوانينيستن

استخدامالبلدانمنكثيرهجر،التاريخذلكومنذ

إزاحتهاإلىبالإضافة،المبانيلحمايةالأسبستوس

جربوقد.المدارسوخاصةالقديمةالمبانيمنسبستوس9أ1

منللتقليلالتحوطاتبمختلفالأسبستوستغطيةالعلماء

لهبدائلتطويرعلى-أيضا-عملواوقد.الصحيةمخاطره

الأكريليكيةوالأليافالزجاجيةالأأجافلينتتفاوت

العضوية.

ئدقا.(م6181-5471)نسيسفرا،أسبوري

القرنأواخرخلالأمريكافيالدينيال!صلا!حركة

ولد.الميلاديينعشرالتاسعالقرنوأوائلعشرالثامن

مأ771عاممنذامريكافيعالقولكنهإنجلترافيألعمبوري

هناككانأمريكاإلىأ!مبوريوصلوعندما.مماتهحتى

فياللوثريالدينىالإصلاححركةأتباعم!مئاتبضع

أعدادزادتقيادتهوتحت.منظمةوغيرمبعثرةمجموعات

الثانيةالمرتبةوصلتأنإلىالدينياللإصلاححركةدعاة

بروتستانتىمذهبأكبربوصفهالبابويينبعدأعدادهمفي

أمري!صا.في

وأصبحإنجلترا،فيبرمنجهاممنبالقربأسبوريولد

المراهقة.سنفيوهوالكنسيالإصلاححركةأتباعمن

أم771عامإلىأم767عاممنمتنقلامنصراأصبحوقد

عادوقدكمنصر.أمريكاإلىللذهابتطوععندما
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لإنجلتراالكنصيالإصلاححركةمنالاخرونالمنصرون

بقيأسبوريولكنإنجلترا،علىالمعمثتعمرونتمردأنبعد

أمريكا.فى

حركةومطرانالمشرفأصبحأم784عاموفي

الميثوديةالأبسكوباليةللكنيسةاللوثريالدينيالإصلاح

الكنسيال!صلاخقائدمنبأمرهذامركزهنال.الجديدة

الإصلاححركةمنصريقبلمنوبانتخابه،ويزلىجون

المتعلمينالقساوسةإلىتفتقرالكنيسةوكانت.الكنسي

لذلك،المتزايدينالأمريكيينالسكانلخدمةنظامياتعليما

فيالكنسيالإصلاححركةأسلوبمنأسبوريوسع

الكنسيةوالشعائرالصلواتلقيادةعادبنأشخاصتوظيف

العاديين،الأشمخاصهؤلاءبينومن.ألمحليالمستوىعلى

علىليسافرواالمنصرينصغارمنكثيراأسبوريوظف

ولإدارة،النائيةالمناطقفىالطقوسلإقامةالجيادظهور

عرفوقد.الكنسىالإصلاحوقيادةالطقوسهذهشؤون

عليهميشرفوكانالجوالةبالمنصرينالمنصرونهؤلاء

وقدالكبار.الرؤساءعليهميطلقخبرةأكثرمنصرون

.النظامهذاعلىأسبوريأشرف

والعرب.أيام!مبعةمنمؤلفةزمنيةفترةالاسيوع

جمعة،فيهممكثقالوا:وربماوالسبوعالأسبوعتسميه

كلهاالقديمةالشعوبعرفتوقدأسبوعا.يريدون

البابليينلدىآسياغربيفىالسبعةالأياموفترة،الأسبوع

مناتخذمناولكانواالكلدانيينولعل،والفرس

فقداليونانيالتقويمأما)الوقت(،للزمنمقياساالأسبوع

يتألفوحداتعلىأيالعقود؟أساسعلىمبنياكان

.أيامعشرةمنمنهاكل

أسماءالأسبوعأيابمعلىالختلفةالشعوبأطلقت

غيرأسماءالاسبوعأيامعلىالعربأطلقوقد،مختلفة

والأحدشيار،السبتيومسموافقدحاليا؟نعرفهاالتي

دبار،والأربعاءجبار،والثلاثاء،الأهونوالاثنينالأول

الجمعةيومأما،العروبةوالجمعةمؤس!،والخميس

التقويمانظر:.الإسلامبعدالحالياسمهاتخذفقد

.الهجري

استقتهاأسماءالأسبوعأيامعليكثيرةشعوبأطلقت

التيالسبعةالسماويةالاجرامأسماءأوالهةأسماءمن

زحل،وهيالأرضحولتدوربأنهاأنذاكعرفت

.والزهرة،والمشتري،وعطارد،والمريخوالقمر،،والشمس

الأسعبوعأياممنيومكلالقدماءالمصريونوسمى

للراحةيوماالسابعأليومواعتبروا.الكواكبأحدباسم

السبعةالاسبوعأيامالمتأخرونالرومانيونوسمىواللهو.

معروفةكانتكواكبوخمسةوالقمر،،الشمسبأسماء

اقترنالذيالرومانيالإلهعندمقدسايومكلويعد.آنذاك

ويوم،الشمسيومباسمالأياموعرفت.الكوكببذلك

مستخدماالنظامهذاوكانوهكذا.،المريخويومالقمر،

لأيامالإنجليزيةالأسماءأما.النصرانيةالحقبةبدايةعند

منأخذتفقد،والجمعة،والخميسوالأربعاء،الثلاثاء،

إسكندينافية.آلهةأسماء

كلحولالموسوعةفىالمتفرقةالمقالاتأيضا:انظر

.الأسبوعأياممنيوم

الجنوبفيإسبيرانسخليجيقع.خليجإسييراس!،

مساحتهاطبيعيةمنطقةوهوأستراليا،غربمنالشرقي

الشاطئ.اتجاهفيتنحدرالتيالمروجمنهكتارمليوننحو

كبيرةكمياتعلىتحتويرمليةتربةمنأرضهاوتتكون

نباتمضىفيمايكسوهاكان.والطينوالرملالحمىمن

الأستراليالبنقسيةونباتالخلنجمرجوشجيراتالملي

.هناكالمستوطنةالميلادعيدوشجرة

القرنمنالخمسينياتخلالالباحثونأثبتوقد

أكبرلتصبحالأرضهذهتطويريمكنأنهالميلاديالعشرين

إلىالأراضىهذهتربةتفتقرأستراليا.فيزراعيةبقعة

معدنإلىالأماكنبعضوفي،والزنكوالنحاسالفوسفور

سوبربإضافةالنقصهذأعنعوضوقد.الموليبدنوم

البدءوتم،أخرىعناصرمندقيقةوكمياتفولمسفات

.اللازمالنيتروجينللتربةوفرالذيالبر!حيممحصولبزراعة

أرضاكانتالتيالهكتاراتمنالالافمئاتاليومتزرع

الماشية.لقطعانمراعيتستخدمأوبورا

بدراسةيعنىالذيالميكانيكاعلمفرعيأحدالإستاتيكا

ويعرف.المتحركةأوالساكنةالأجسامعلىالقوىتأثير

الديناميكا.باسمالميكانيكامنالاخرالفرع

المتحركأوالساكنالجسمفيالإستاتيكاعلميبحث

فىالجسمهذامثلويعتبر.ثابتأتجاهوفيثابتةبسرعة

بعضا.بعضمهايلغيفيهتؤثرالتيالقوىلأنتوارنحالة

وأسرعتهاتتغيرالتيالاجسامفيالديناميكاوتبحث

عليها.تؤثرالتيللقوىنتيجةكلاهماأوأتجاهاتها

الكيميائيةالهالوجينمجموعةفىعنصرأثقلالأستاقين

إشعاعيا.الثلاثيننظائرهكلوتتفككمستقرغيروهو

،ساعاتسمانييباثباتانظائرهلأكثرالنصفيوالعمر

.012الذريووزنه

ء8،الذريوعدده"ولللألمشاتينالكيميائيوالرمز

الأستاتينأنغيراليود،خواصالكيميائيةخواصهوتشبه

مقارنة،بسهولةالكيميائىالتفاعلفيإلكتروناتهيفقد
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.الإلكتروناتاكتسابفيأجودامنأقلأنهباليود،كما

اليود.انظر:

قاموالذيأم،049عاممرةل!ولال!ستات!تتحضيرتم

وإميليوماكينزير..كوكورسونر.ديلهوبتحضيره

.المتحدةبالولاياتبكاليفورنيابيركليمدينةفيسيجري

بجسي!اتالبرموتبقذفسايكلوترونداخلأنتجوقد

العنصرمنقليلةكميةوجودورغم.عاليةطاقةذاتألفا

صناعئا.يحضرتقريباالأستابنك!!فإنالخاماليورانيومفي

الأنبوبةأيضاتسمىإستاخيوقناة.6فص،إث

سما8.3حوالىطولهاالأذنفي)ممر(قناةوهي،السمعية

تمر.مخاطىبغشاءومبطخةوالغضروفالعظاممنوتتألف

أ!س!!االأذنتجويفمنالأسف!وإلىالأمامإلىالأنبوبة

أ!سطى.االأذنإلىيمرأنللهواءوتسيمالحلقإلى

فعندوأ!ذأ!ك.الأنبوبةافتحعلىالبلعأوالفمفتحويساعد

يساعدأجلعاأوالفمافتحفإن،طائرةأومصعدفيالهبوط

والخارجيالداخليالجانبعلىالهواءضغطمعادلةعلى

.الأذنلطلة

واضحفرقمنالضعيصوالسيمالشديداللألموينتج

الخارجى.والهواءالوسطىالأذنبينالهواءضغطفي

الأذنتجويففيالمتكونللمخاطالأنبوبويعسمح

خلالغالباالعدوىوتمر.الحلقإلىبالهروبالوسطى

اكتشف.الوسطىالأذنإلىالحلقمنالسمعيةالقناة

القرنخلالالس!عيةالقناةإستاخيوبارتولوميوالإيطالي

.الميلاديعشرالسادس

.الأذن:أيضاان!

الملعب.فهدبمالملكإستادانظر:الإستاد.

مغن(.-أم)389خانعليلمحاتحأسئاد

،البنجابمقاطعةشرقيلاتيلابمدينةولدشهير،باكستانى

مبكراتدريباتلقى.للموسيقىالشديدبحبهاعرفتلعائلة

يغنىكانالعمرمنالعاشرةبلوغهوعند،والدهيدعلى

الأكبر.اأخيهبرفقةللجمهور

فيالتقليديينالمغنينأقدرمنخانعليفاتجأستاديعتبر

غراناباتيلالأسلوبمتميزامثالأاداؤهويعتبر.باكستان

الغنيبصوتهجمالآالأسلوبهذازادوقد.أخنائىا

معومتماشياحديئاجعلهمما،الرنانةونبراتهالمتذبذب

خانعليفاغأستادوأنتج.التقليديةأسياجنوبموسيقى

منحام،969عاموفى.فنيعملمائةمنأكثروأدى

الموسيقيةللأعمالجائزةأعلىوهي،الفخريةالأداءجائزة

.المجالهذافيالمتميزأدائهنتيجةباكستانفي

الجزءفييقعرياضيمدعبلمحهدالملكإسثاد

العربيةالمملكةعاصمةالرياضمدينةمنالشرقيالشمالي

تحفةوهووالتجهيز،والإنشاءالتصميموروعةالهمدسةلحمالبمتار،الرياضمديمةستمار!علىعملاقرياضيصرحالدولىفهدالملكإستاد

عربية.حيمةشكلعلىصمم،اعسعوديةاالعريةا!لأصالةالهريدوالممودجاشياضيةالمممتمآت



أرجاءفييجريماكلتعطيالإلكترونيةوالمراقبةالتحكمغرفة

.لإستادا

مساحةويشغل،ام889هـ،ا804عامافتتح.السعودية

سنواتأرلغبناؤهواستغرق2.م005و...قدرهاإجمالية

يوميايعملونكانواعامل1)008فيهوعملأشهر،وأربعة

الإستاداتأضخممنويعد،فتراتثلاثمدارعلى

هي:رئيسيةمداخلممبعةوبالإمشاد.العالمفيالرياضية

الجهةمنومدخلان،الغربيةالجهةفىالملكىالمدخل

الجهةمنوآخران،الشماليةالجهةمنومدخلان،الشرقية

كلرأسعلى،للمشاةرئيسيةممراتثمانيةوبه.الجنوبية

بممرالممرأتتلكمنكلويتصلالتذاكر،لبيعمركزمنها

السفلىالمدرجاتإلىويؤديبالإستاديحيطللمشاةآخر

653فهدالملكإستاد

مدارعلىأخضرمرجالتبقىكبيرةعنايةتلقىا!للعبأرض

السنة.

بمومرقمةملونةبوابة34منهوتتفرع،والعلويةوالشرقية

بوابة11إلىبالإضافةودرجتها،التذكرةفئةحعسب

علويبممرترتبط،الثانيةللدرجةالعلويةبالمدرجاتخاصة

فيهاالتحكميتموالبواباتالمداخلوهذه.للمشاة

الإستاد.داخلمنإلكترونيا

ع!يربوماالإستادمدرجاتتستوعب.المرافق

شكلعلىالمدرجاتوصممت.متفرج07و...

مشاهدلكليوفرمماالمقطععندمكافئمنحنىبهبيضى

قبلوالتمرينللتسخينصالاتوهناك.المثاليةالرؤية

اللاعبينملابسلتغييرخاصةوغرف،المباريات

.الصوتووحداتلضوئيةالكشافاتعليهاومثبتالهواء،تجدسدعلىتساعدالدائريةالسقففتحة
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الألكترويةاللوحة

ظهروقدال!!حتاد،داحل

ب!هولةتسعارشالتشهاعلى

الحامسةأصمالعاكأس!

عامالقدملكرةللحشا!

تلفازيوامشديو،للاعبيناستراحةوصالة،والحكام

،طبيتانوعيادتان،الطبيعيللعلاجومركز،متكامل

الطهبية.المعداتومستودعات،وإعلامىصحفيومركز

مستخدميهلأمنومراقبةتحكمبنظامالإمعتادزودوقد

واحدةدقيقةفيإخلاؤهخلالهمنويمكن،وسلامتهم

الطارئة.الحال!تفي

وصالة،الملكيةالمنصةعلىالإممتادأجزأءتشتول

لكباروامشراحةخاص،ومتح!الملكيةالا!متقبال

فيمقعدا97دالملكيةالمقصورةوتتسع.الشخصيات

تلفازيةبشاشعةالأماميالصففيمقعدكلزود،صفين

32الإعلاميينمرافقوتضم.وتكييفهاتفوجهازي

كلفيهاروعىوقدوالتلفاز،الإذاعاتلمعلقيغرفة

التوقيتأجهزةتوفرإلىبالإضافةالإعلامييناحتياجات

التلفازشماشاتإلىإضافة،والفاكسوالتلكسوالهاتف

متابعةمنالإعلاميينتمكنالتيالاليالحامسبوأجهزة

ويحيط.المتنوعةالإحصاءاتوعملالمصورةالأهداف

مختلفةزوايامنالتلفازيللتصويرجهازا15بالملعب

وسقف.جوانبهمختلفمنالإستادأبعادتغطيةتضمن

والتطورالأصيلالعربيالطالغمنمزيجالإلمستاد

للخيمةمشابهاشكلاياخذحيث،الحديثالمعماري

فيهاتتحلىالللكيةا!لنصة

التصميم.روعة



655فهدالملكإستاد

وتمثل،الخيمةأعمدةتمثل،سارية42تدعمهاالبدوية

السقفمادةوتتكونالشد.عناصرالحديديةالكبلات

أقصىتوفرالتيالشفافةنصفالزجاجيةالأليافمن

السقفوياخذ.الجويةالأحوالمنللحتفرجينحماية

،م288قطرهايبلغدائريةحلقةشكلالخارجمنالطائر

42السقفأعلىوفي.ام93الدأخليةالفتحةوقطر

ارتفاعهعمودمنهاكلايدعمبالخيمةشبيهةبارزةقبه6

والفتحةالسقففيالجانبيتينالفتحتينخلالمومن

حركةفىباستمرأرالهواءيتجددالإستادلوسطالدائرية

يهبطبينماأعلىإلىالحارالهواءيصعدحيث،دائرية

تلقائيبشكلالهواءيجددكا،أسفلإلىالباردالهوأء

كيزين،وصوتإضاءةبنظاميالإستادزودوقدمباشر.

ضوئيةكشافاتبولمماطةالإستادساحةأضيئتحيث

إضاءةتوفيربغرضلسقفهالدائريةالحلقةعلىثبتت

ظلإظهارعدمالإضاءةنظاممميزاتومن.شاملةعلوية

نظامويغطي.الليليةالمبارياتأثناءالملاعبداخلاللاعب

ثبتتحيق؟ومرافقهالإستادوحداتجميعالصوت

ويستمدالإمشاد.أسسقفالدائريةالحلقةفيالصوتأجهزة

السعوديةالشركةطريقعنالكهربائيةالطاقةالإستاد

فورتلقائياتعملأحتياطيةمولدات!متةوهناكللكهرباء.

.العامالكوبائيالتيارانقطاع

الخلايابمبنظامطبيعيةزراعةالملعبأرضيةزرعت

طبقةووضعتسم،45عمقإلىالأرضحفرتحيث

ركبتثم،الزراعيةوالتربةالأساسيةالأرضبينعازلة

وبذرتالزراعيةالتربةوضعتثم،والتصريفالريأنابيب

فيفجواتهناكتكونلاحتىمتناسقبتوزيعالبذور

الملعبفيالعشبمننوعانفيهاويزرع.الملعبعشب

علىخضراءالملعبأرضبقاءيضمنمماوالشتويالصيفي

السنة.مدار

005.26تستوعبللسياراتمواقفالإستادويضم

أخذوقدالإستاد.سورداخلموقف6و005منها،سيارة

المواقف.منمزيدإنشاءالتولمعفيالاعتبارفي

الجماليةالناحيةتوفيرالإستادتصميمفيروعي

المبارياتأجواءعنبعيدأللمشاهدينالتامةوالرأحة

الرياضية.والمنافسات

العالمكأسبطولةالسعوديةالعربيةالمملكةامشضافت

حتىفبراير16منالفترةفي،القدملكرةللشبابالخامسة

الأخاذال!!ستادتصميم

هذاخلالم!يطهر

.العلويالمسظر
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واحتفالاتمراسمالإستادضموقدأم،989مارس3

البطولة.تلكمبارياتوبرنامج

علىتقام.فهدالملكإستادعلىأقيمتبطولات

المحليةوالمبارياتالبطولاتمنكثيرفهدالملكإسعتاد

هذهأبرزومن.القوىوألعابالقدمكرةفىوالدولية

،القدملكرةالسعوديالاتحادكأسبطولةالبطولات

وبطولة،القدملكرةالشريفينالحرمينخادمكأسوبطولة

والشبابالأنديةوبطولات،القدملكرةالعهدولىكأس

منعددأالإستادشهدوقد.القوىلألعابوالمملكة

لألعابالرابعةالخليجبطولةمنهاالمهمةالدوليةالمناسبات

نهائيأم،299فبراير27حتى42منالفترةفيالقوى

31حتى4منالفترةفيالقدملكرةالخامسةآسياكأس

فهدالملككأسعلىالقارأتبطولةام،299سبتمبر

أكتوبر02حتى51منالفترةفيالقدملكرةالأولى

الاسيويةالإفريقيةالكأسلبطولةالنهائيةالمباراة،ام299

الأوليةالتصعفيات،أم399يناير6فى)أفرواسيوية(

41منالفترةفيالقدملكرة)الإياب(العالمكأسلبطولة

.ام399مايو18حتى

الأحداثمنبعضافهدالملكإستادوشهد

.الأخيرةالسنواتفىعليهأقيمتالتيالمهمةالرياضية

عامعليهأقيصتالتىالأحدأثهذهضمنومن

الثانيةفهدالملككاسعلىالقاراتبطولةام599

الوطنيةالسعوديةوالبطولةيناير،8إلى4منالقدملكرة

92منالفترةفيأقيمتالتيالقوىألعابفيللشباب

القوىلألعابالخامسةالخليجوبطولة،مارس31إلى

الأنديةكأسوبطولة،أبريل41إلى21منالفترةفي

03منالفترةفىالقدملكرةعشرةالحاديةالعربية

العربيةالسوبركأسوبطولةديسمبر،31إلىنوفمبر

ديسمبر،22إلى18منالفترةفيالقدملكرةالأولى

لكرةالعربيةالنخبةبطولةبعدفيمااسمهااعتمدالتي

عشرةالخامسةالا!عيويةالأنديةكأسوبطولة،القدم

وأقيمتديسمبر.92إلى27منالفترةفىالقدملكرة

بطولةمبارياتام699عامفهدالملكإستادعلى

منالفترةفيالقدملكرةعشرةالحاديةالا!ميويةالكأس

الآسيويةالأنديةبطولةونهائياتفبرأير،4إلىيناير42

42منالفترةفيالقدملكرةالسابعةالكؤوسأبطال

بطولاتبإقامةأم799عاموحفلنوفمبر.26إلى

السعوديةالبطولةشملتفهدالملك!!متادعلىبارزة

مايو،51إلى41منالفترةفىالقوىلألعابالوطنية

القدملكرةالثالثةالآسيويةالسوبرلكأسالنهائيةوالمباراة

العالملكأسالتأهيليةالمبارياتمنوجانبايونيو،21في

وفىأكتوبر24و11وفيسبتمبر9فىام899لعام

الاتحادبطولةبإقامةأم799عاموأختتمنوفمبر،6

الملككأسعلىللقارات)الفيفا(القدملكرةالدولي

ديسمبر.21إلى12منالفترةفيالثالثةفهد

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الملعبالقدمكرة!هدالملككأ!!عرالقاراتلطولة

لمضماراضياأسا

أم(.263-1214هـ،662-)611الأستاذابن

بنعبداللهبنعبدالرحمنبنعبداللهبنأحمدالعباسأبو

الأستاذ،بابنالمشهور،الشافعيالحلبيالأسديعلوان

بعدبحلبالقضاةقضاءتولى.ودرسأفتى،محدث،فقيه

صدراكان:الذهبيفيهقال.الناصريةالدولةفي،أبيه

رئاسةصاحب،الفضائلمجموع،الحرمةوافرمعظما،

وله،الشافعىالفقهفىالوسيطشرخ:كتبهمن.ومكارم

الصلا!.ابنفتاوىعلىحوالق

لموميقاريمنحفخريدقبالملكلأموسيمىأستاد

الملكي.البلاطفيعضوااللقبحاملويصبح،بريطاني

بمسؤولياتيشغلهمنيلزملاالأيامهذهالأستاذومنصب

الملكةأوالملكموشقىأساتذة

الميلادالمؤلف

1588لانييرنيكولال!

؟6381!-جرابولويس

؟0561ستاجينسنيكولاس

إكلسجون

5961جرينموريس

0171!+؟-بويسوليم

3171ستانليجون

6174بارسونسوليمالسير

1748تشيلدولم

؟ا788كرامركريستيان

2177كرامرفرانسوا

؟1081أندرسونفريدريكجورج

1833كوسينسجورجوليمالسير

1481باراتوايرالسير

7581إلجاردواردإلسيرا

186!ديفيزوالفوردهنريالسير

1883باكسأرنولدالسير

1181بليسآرثرالسير

3191ويليام!ونمالكولم

الآحررلىرتو!ى.و!اتهقيلسصسهسالمؤل!امشقال!*

وكاأم755ديحريرسالوطبعةمهام+يرتسلمء!!

التعيين

1626

1666

1674

1735

1757

1772

1786

1817

182!

1834

1848

0187

18!3

2491

3491

4291

5391

7591

لوفاةا

6661

؟61!4

5371

5571

9771

6871

7181

9281

4381

8481

6781

3981

أ!42

4391

3591

5791

ماص!هم.فيوهمحميعهم

.أ!757ديرسمباتعييمهلى
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بركانإستاسيهواتل

منمقرلةعلىحامد

سكسيكولشىمدينة

لغةفىالاسمهذأودعني

وقدالبيضاءالمرأةالأزتك

الأمريكيالشعبأطلق

الاسمهذاالبركانعلى

بالثلوجالمعطماةقممهلأن

.المرأةتشبه

موسيقىبتأليفيقومأنيمكنهاللقبحاملولكن،معينة

تعزفالتيالقصيرةالألحانوهيالبوقموسيقىمثل

الوطنيةوالأناشيد،المارشاتأوالعسكريةوالألحان،بالبوق

الملكموسيقىبأستاذعرفمنوأول.الرسميةللمناسبات

مأ626منالمنصبهذاشغلالذيلانييرنيكولاسكان

.ام666فىوفاتهحتى

لمجع،م5)286ارتفاعهخامدبركانإستاسيهواثل

مكسيكوسيتي.منالغربيالجنوبإلىكم55بعدعلى

أطلقوقد.الأزتكبلغةالبيضاءالمرأةإستاسيهواتلومعنى

المغطاةالثلاثقممهمنكلالأنألاسمهذاالبركانعلى

وأرتفاعهبوبوكاتيبيتلبركانأما.المرأةشكلتشبهبالثلوج

بركانجنوبياكم8بعدعلىفيقع،م.4525

بخاراالبركانهذاينفثالأحيانبعضوفيإستاسيهواتل.

ويمكن.طويلوقتمنيثرلمأنهإلاحلزونيشكلعلى

سيتي.مكسيكومديخةمنالجبلينرؤية

وفىأضدي،اللإزالةجراحيةعمديةالثدياسدفصال

للتخلصبالثديالمحيطةالأنسجةأيضاتزالالحالاتبعض

منأنواعثلاثةوهناك.انتشارهومنعسرطانيورممن

بسيط2-كلىا-:الثدياستئصالعمليات

جزئي.3-

فىالجراخاشتبهإذاالكلىالاستئصالعلميةوتتم

اللمفاويةالعقدإلىالثديمنالسرطانانتشاراحتمال

عمليةوفي.اللمفاويالجهارانظر:.الذراعتحتمالمنطقة

والعقدالثديبازالةالجرأحيقومهذهالكليالاستئصال

تصلالتيالصدروعضلات،الذراعتحتالتياللمفاوية

مخففة،كلياستئصالعمليةوهناك.بالضلوعالثدي

ماتحتلمنطقةاللمفاويةالعقدومعظمالثديإزالةشموفيها

الصدر.عضلاتإزالةعدممعالذراع

أم498عامالكليالاستئصالعمليةظهرت

السرطانبسببالثديلإزالةالسائدالنوعهىوكانت

فيالجراحينبعضبدأذلكوبعد.الخمسينياتحتى

أقلوهيالخففة،الكليالاستئصالعملياتإجراء

دلت،العشرينالقرنسبعينياتأواخروفى.تشويها

لهاتكونقدالخففةالكليةالعمليةأنعلىالدراسات

اكتشافحالاتفيالتقليديةالكليةالعمليةأثرنفص!

عددزادوقد.الثديمنفقطواحدموضعفيالسرطان

للاكتشافنتيجةاجريتالتيالخففةالكليةالعمليات

وأ،الذاتيالفحصطريقعنالثديلسرطانالمبكر

اسمينية.بالأشعة

الثديإزالةعلى،البسيطالاستئصعالعمليةوتقتصر

فيهايبدوحالاتفىأحياناالإجراءهذاوشم.وحده

إجراءالممكنومنواحد.موضعفيمحصوراالسرطان

فيتظهرالتيالمجهريةالصدرأوراملعلاجأيضاالعمليةهذه

مبكر.وقت

ظهورهوالثديسرطانعلاجفىتقدمأهموكان

وقدالتاموكسفين.وخصوصا،للأورامالمضادةالأدوية
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حتىالعمليةبعدالكي!يائيةبالموادبالعلاجالأطباءيشير

نأيحتملالتيالسرطانيةالخلاياكلعلىالقضاءيمكن

تمالتىالأنسجةمنأبعدمناطقفىانتشرتقدتكون

منها.التخلص

عليهايطلقوالتيالجزئيالاستئصالعمليةفيأما

الورمسازالةإلالايقومالجراحفإن،الورماستئصالأيضا

العمليةوهذه.مباشرةالورمبهذاالمحيطةالثديوأنسجة

الثديأنسجةعلاج.ويتمالتشويهمنأثرأقلعنهاينتج

وتشير.الاستئصالعملياتمعظمبعدبالأشعةالمتبقية

إتباعهثمما،ورما!شئصالعمليةإجراءأنإلىالأبحاث

عمليةنتيجةإلىيؤديأنيمكن،بالأشعةبالعلاج

نفسها.الخففةالكليالاستئصال

استئصالعمليةلهناجريتاللاتيالنساءومعظم

يقومالأحيانبعضوفي.صناعيةاثداءيلبسنالثدي

بتركيبالتعويضيةأوالتقويميةبالجراحةالاختصاصي

السليكونهلامعليهايطلقمادةبزرعوذلكثدي،

الجلد.تحت

.السرطانأيضا:انظر

العضووهو،للرحمجراحيةإزالةالردحماسثئصال

إزالةأيضاالجراحةهذهوتشمل.الجنينفيهينموالذي

علىمقصورةالجراحيةالعمليةكانتوإذا.فالىب!قي

عمليةتسمىفإنهافحسبفالوبوقناتيالرحمإزالة

الشاملةالجراحيةالعمليةأما.فرعيةرحماستئمال

وفي.الرحمبعنقيسمىماإزالةفتشملالرحملاستئصال

منلمزيدكليهما.أوالمبيضينأحدإزالةتتمالحالاتبعض

انظر:،الأنثىلدىالتناسللجهازالبيانىوالرسمالإيضاح

.البشريالتكاثر

الرحم،استئصالبعدالمرأةلدىالحيضويتوقف

الشعورولايحدث.ذلكبعدللحملمهيأةولاتكون

تصاحبالتيالهورمونيةبالتغيرأتالمتعلقةبالأعرأض

المبيضين.إزالةتتملمإذاأحياناالمرأةعندالحيضانقطاع

يكمنالذيشيوعاالأكثروالسبب.الحيضانقطاعانظر:

فىالليفيةالأورامنموهوالرحماستئصالعمليةورأء

تسببولكنها،سرطانيةليستالأورامهذهومثل.الرحم

ضروريةالرحماستئصالعمليةتكونوقدقويا.ونزفاألما

شديدنزفحدوثإلىالهورمونيالتوازنعدمأدىإذأ

أخرىأسبابوهناك،الرحمفيطبيعيتميزأو،للغاية

مزمن،التهابأو،سرطانوجودمنهاالعمليةهذهلإجراء

الطيعي.مكانهمنالرحمتحركأو

)الجدود(.الجراحةانظر:.الزائدةاسئئصال

قضائيةهيئةإلىقانونيةمداولاتتحويلالاسئئئا!

النظرالمحكمةتعيدوقد.الإجراءاتلإعادةأكبر،أوأعلى

وأأقل،درجةمنأوصغرىمحكمةأصدرتهاأحكامفي

تنفيذيةهيئةيرأسموظفأو-لجنة-حكوميمجلس

فيالنظرلإعادةبطلبالحكممستأنفيتقدم.للتحصيقات

ضابطأوحكوميمجلسمن،حقهفيالصادرالحكم

وشحتم.تخفيفهأولإلغائه،صغرىمحكمةأوتحقيقات

استئناففىرغبتهبإعلانالتقدم-عادة-المستأنفعلى

يكونأنويجب،محددةفترةخلالللمحكمةالحكم

الحججباسمتعرفللاستئنافبمبرراتمشفوعاطلبه

بطريقةالاستئنافحقيسريولا.للاستئنافالقانونية

التقدمحينئذفيتحتمالقضايا،بعضعلىمباشرةتلقائية

أصدرتالتينفسهاالمحكمةيخول،للمحكمةباستئذان

لغرضبعينهاأخرىمحكمةإلىاللجوءأو،استئنافهالحكم

.الاستئناف

بهاأدارالتيالطريقةعلىالاستئنافحججترتكزقد

.كماالمتاحةوالشواهدالأدلةعلىأو،المحاكمةالقاضى

تكنلمجديدةأدلةظهورأوللقوأنين،تفسيرهعلىترتكز

الأولى.المحاكمةأثناءمتاحة

الجنائية،القضايافى-المتهم-عليهللمدعىويمكن

ضدأو،الحكموضدالجنائيةالدعوىضدالاستئناف

ماليةثفالةبد!الحبستفادييمكنه.كماوحدهالحكم

.الاستئنافلحكمانتظارا

حجممراجعةالمدنيةالقضايااستئنافيشمل

الأحكامإلىبالإضافةالقانونيةالأتعابأو،التعويضات

ألاستئنافمحكمةوتقوملها.التعرضعدمأوالصادرة

ملخصأو،الأصليةألمحاكمةمسوداتبرأجعةعندئذ

للمحاكمة.كاملةإعادةتقرروقدلمضم!نها.

إعادةباسميعرفالاستئنافأنواعمنآخرنوعوثمة

فيالنظرإعادةالمحكمةيخولإجراءوهو،القفحائيةالنظر

لهاتنفيذيةهيئةأو،صغرىمحكمةأصدرتهقضائىحكم

طلبيحظىأنممكنايكنولم،قضائيةصلاحيات

العادية.الأحوالفيمتبعهوكمابالقبولالاستئناف

المحكمة.،الكفالةبمالسراحإطلاقكفالة:أيضاانظر

أشكالأالتارللتصفعبرتطلقكلمةالاسئيداد

لاقيدسلطةلديهمحكامرأسهاعلىالحكممنمتعددة

الإغريقبلادفيالاستبدادكان،المثالسبيلوعلىعليها.

العديدأنإلاواحد،لشخصالمطلقالحكمببساطةيعني

ومقتدرين.رحماءحكاماكانواالإغريقالمستبدينمن

يكونالحكممننوعإلىاستبدادكلمةتشيركذلك

القوةطريقعنالمكتسبالمطلقالحكمواحدلشحخصفيه



هـ96ريمشمالاا

لاالطغاةهؤلاءمثل.السياسيالخداعأوالعسكرية

للحفا!القوةاستخداموعليهمالشعبأغلبيةتؤيدهم

الحكم.على

فيهايحكمحكومةوهوللاستبداداخرتعريفوثمة

وأوقمعيةقاسيةبطرقالناسمنمجموعةأوواحدشخص

الطغاةأننجد،الحالاتمنالكثيروفى.عادلةغير

ويمكن.منافعهملخدمةالأساسفيسلطتهميستخدمون

يريدونوالذينالمطلقةالسلطةذويالحكامنسميأن

حريةيكبتونكانواإذاا!لستبدينالمجتمعبمصالحالارتقاء

استبدادكلمةتستخدمماكثيراهذا،يومناوفي.الشعب

الدكتاتورية.منمانوعالتعني

الدكتاتورية.بمالمطلقالحكم:أيضاانظر

دونلىوالناوالأشياءالأحداثإدراكالاستيصار

واللمس.والتذوقوالشمالسفوالبصرحواساستخدام

.الإحساسوراءالإدراكمنمهمشكلوهو

أنأو،ضالطفلمكانتحديديمكنهالذيالشخص

إنسانهو،المعروفةالحواساستخدامدونمماثلةبأفعاليقوم

الاستبصار.علىقدرةلديه

يرىأنيمكن.والمكانبالزمانشأثرلاوالاستبصار

نأقبلواقعةأويقعأنقبلحادثاأحلامهفىالشخص

قبلالحدثإدراكيعرفجدا.بعيدمكانفيتحدث

أي.والاستبصارالمنظورةغيرللحوادثالنظرببعدوقوعه

محلالمنظورةغيروالحوادثالأشسياءرؤيةعلىالقدرة

ماتزالوجودهاومسألة،الانالنفسيالعلمىالبحث

متشككين.مازالواالعلماءمعظمولكنللبحثمعروضة

هناككانإنالخواطرتواردبظاهرةالاستبصاروعلاقة

معروفة.غيرمازالت،علاقة

الأفكار،قراءةبمالإحساسوراءالإدراكأيضا:انظر

.الموازيالنفسعلم،النفسيالبحثالتخاطر؟

الجسم.فيالكيميائيالتوازنانظر:.الاستتباب

ويشير.ربحأودخللكسبالمالاستخدامالاسدئمار

الرأسماليةالسلعفيالمالإنفاقإلىأيضاالمصطلحهذا

والسلع.والآلياتوالمواشيالمزارعومعداتكالمصانع

.أخرىخدماتأوسلعلإنتاجتستخدمالرأسمالية

دخولهممنأجزاءيستثمرونالناسمنكثيروهناك

لحمايةأموالهميستثمرونوآخرون.الماليةالأرباحلكسب

الأسعار.ارتفاعمنلاموالهمالشرائيةالقوة

ثروةفىويسهم،الاقتصاديالنمويزيدالاستثمار

فيالادخارحسابفيأموالهمالناسيودعفعندما،الأمة

بإقراضهاالأموالتلكيستثمرفإنهمثلا،مصرف

تستثمربدورهاالشركاتوهذه.الختلفةللشركات

شراءأوجديدةمصانعإقامةفياقترضتهاالتيالأموال

منالاقتراضإلىوبالإضافةإنتاجها.لزيادةمعدات

لبيعهاوسنداتأسهماالشركاتأغلبتطرح،المصارف

تحتاجهالذيالمالرأسعلىتحصللكي،لمستثمرين

للحصولسنداتأيضاالحكوماتوتطرح.أعمالهالتوسيع

وأسدودكبناءمشاريعفيلاستثمارهااعتماداتعلى

بهايقومالتيالاستثماراتهذهكل.مدارسأوطرف

تضحيةتتضمنأوالحكوماتالخاصةالشركاتأوالأفراد

فيمتوقعةمنافععلىالحصولأجلمنالحاضربالدخل

معيشةمستوىالاستثماراتترفع،لذلكونتيجة.المستقبل

أمة.أي

-الاسشماراتأنواع

نأالفردعلىيجباستثمار،عملياتبأيالقيامقبل

الذيالماليستخدمكيف،اللإمكانبقدر،يعرف

هىمايعرفأنالمستثمرعلىيجب.كمايستثمره

كلأنوالواقعالاستثمار.منعليهتعودالتىالمكاسب

.الخسارةاحتمالأي،الخاطرةمنشيئايتضمناستثمار

المتوقعالدخلجديةبكليعرفأنالفردعلىيتعينلكنه

الخاطرةدرجةالاعتبارفييأخذأنعلىالاستثمارمن

يستطيعكانإذامايعرفأنأيضاالفردوعلى.المتضمنة

يمكنسائلنقدإلىبسهولةالاستثماريالمشروعيحولأن

طارئة.نفقاتأيلمواجهةمنهالاستفادة

الأنواعمنالتوفيرحساباتتعتبرالتوفير.حسابات

توفيرحسابفييودعالذيوالمال.الشائعةالاستثمارية

وإقراضتوفيرجمعياتأوبناءجمعيةأومصرففي

معين.سنويبمعدلفوائديك!سب

أرباحاتحققالاستثماروشهاداتالتوفيرحساباتلكن

الماليالتضخمضدالحمايةمنقليلاتمنحأنهاكحا،قليلة

وبالرغمللأسعار.العامالمستوىفيحادتزايدوهو،السريع

منالحالمتوسطييلائمالتوفيرحسابفإن،مميزاتهقلةمن

بفقدانيتعلقفيماطفيفةمخاطرةيتضمنلأنهالمستثمرين

.المال

علىالتأمينالناسبعضيستخدم.الحياةعلىالتأمين

وثيقةالفرديشتريفقدالاستثمار.مننوعابوصفهالحياة

وأوفاتهحالةفيمالياأسرتهأفرادلحمايةالحياةعلىتأمين

شركاتبعضفان،ذلكإلىوبالإضافةعاجزا،أصبحإذا

القيمةباعتبارهتأمينرسمكلمنجزءاتدخرالتأمين

كماالفائدةمنمعينامعدلآوتكسبتتراكمالتيالنقدية

التوفير.لإيداعاتبالنسبةالحال!ط
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علىالمساهمونيحصل،العامخلالعاليةمكاسبعملإدأرةكانتربما.الخاصةالمشاريعاستثمارات

نقدا.حصصهمأوأنصبتهمالمستثمريعملفقد.صعوبةالاستثماراتأنواعأكثرصغير

أعمالهالتوسيعأرباحهااستخدامالشركةتقرروقد.أرباحعلىللحصولالوقتطوالالاعمالهذهمثلفى

المساهمينبعضأنكما.المساهمينعلىتقسيمهامنبدلأمرضيادخلايمنحهعملهأنمنالتأكدمنلابدلذأ،

الأمسهمممعرمادامالسنويةبالأنصبةكثيرايهتمونلا.الاستثماريمشروعهعائدمنمناسبامعدلأوكذلك

رأسعوائدإلىتؤديالسهمسعرفيفالزيادةيتضايد،دراسة،عملأيفىالدخولقبل،الناسعلىيتعينولهذا،

تباععندماعليهاالحصولشمالتيالأرباحوهى،المالالاعتبارفيوالأخذ،العملذلكإليهاينتميالتيالصناعة

الأسهم..إدارتهعلىومقدرتهمالتشغيلتكاليف

الكبرىالشركاتأسهممننوعالتفضيليةالأسهميشترونعندماالأملاكفيالناسيستثمر.الأملاك

وللسهم.العاديةرالأسهمالسنداتخصائصلهاالتىيكونوقدللإيجار.قابلةأوممتلكماتعقاراأومضلأ

قوزيمقبليدفعالعائدوهذا،ثابتعائدمعدلالتفضيليتدرقدأنهابيعها.كماإعادةعندكبيرةقيمةللأملاك

الأسهمأصحابفإنوهكذا،.العاديةالأسهمأنصبةتحلفيمباشرغيرأوإيجار،شكلفيمباشرا،دخلا

أصحابمنأكأمؤكدادخلايتوقعواأنيمكنالتفضيليةالأملاكوتعد.أخشابأومعدنيةمواردأومحاصيل

فإن،السنداتأصحابخلافوعدى.العاديةالأل!،المالطالتفخمأوقاتفىخصوصاجيدا،استثمارأ

يلزم!نوفيبحقلايتمتعونالتفضيليةالأسهمأحطبقد،المقابلوفى.الارتفاعنحوالأملاكقيمةتتجهحي!

التيالحالةفيوذلك،لهمسنويةعائداتبدفعالشمصكةارىد!لةفىطدةبصورةالأملاكقيمةتنخفض

الأمر.لهذايكفىماالشركةفيهالاتربحالكساد.أوالاقتصادي

مختلففي!رشركاتوهيالاستثمار.مناديقوتاتالحكوميةالسنداتتشملوهي.السندات

الأسهموتبيع،وأسهمسنداتمنالماليةالأوراقأفياع.الكبرىالشركات

المستثمرين.لصغارالمزايامنالعديدو!دمبها.الخاصةعادةالمر!يةا!ومةتطرح.الحكوميهالسندات

الأسهملاختيارمختصينالاستثمارصناديقوتستخدمفائدةعلىالمشترونيحصلومنها.الحكوميةالسندات

--!!---.معينةزمنيةفترةفيمحدودبمعدل

.الارباحاحممالألجنيالاكنرانهايدمدالمىالسندا!

تمكنتنظيماتهي.والسنداتالأسهمألواقوالمر!يةالحكومةتطرحهاسنداتالادخارسندات

وأسهمالحكوميةالسنداتوبيعشراءمنالمستثمريندر!وارتفاعأسعارهالقلةاستثمرينصغارتلائم

السماسرةطريقعنالمستثمرونويتعامل.الشركاتءسلامتها.

.والسنداتالأسهمتبادلسوقفيالأ!ضاءاسواقفطللتداولقابلةسنداتالخزينةسندات

تدفعالخزانةسنداتوأغلب)البورصات(.الماليةالأوراق

المولموعةفيصلةذاتمقالات،الادخاريةالسنداتفائدةمعدلمنأعلىفائدةمعدل

الائتماىالالمتثمارضكأابئ"جمعيةالائتمافيالاكأدبعضتبيعوقدلآخر.وقتمنتتغيرقدأسعارهالأنذلك

المالصوقصندوقالعقاريالرصالمصرفيالاستثمارفوائدتكسبالخزانةاذوناتتسمىسنداتالحكومات

الفائدةالسندإلاقتصادالإسلاممط،نطامفترةخلالمكاسبهاوتقلالماليالتضخمفترةخلالأكثر

الكسادالماليةالسنداتألائتماناموالا!ساد

المصرفوالأسهمالسنداتالتأمين

النقودالماليةالأوراقسوقالممالىادضحما!رونيقد!اقروضالكبرىالشركاتسندات

لكلتدفعالكبرىالشركاتوهذه.الخاصةللشركات

شركةفيهتتولىتجارينشاطالمصرفيالاستدمارأيالسداد،وقتيحينأنإلىسنويةفائدةسندصاحب

من،والسنداتكالأسهمحديئاصادرةضماناتشراءمادفعالشركةعلىيجب،وحينذاكسلفا.عليهاالمتفقالسنة

النوعهذامنالضركةإن.والحكوماتالأعمالمؤسسات.الأصليةقيمتهأيالاسميةالقيمةأساسعلىالسندقيمة

هذهوتبيعالشركةتعوداستثماريا.مصرفاتدعىالفائدةسعرلتقلباتتبعاالسنداتهذهأسعارتتغيروقد

فإنوهكذا.أقلبكمياتالأفرادللمستثمرينالضمانات.السوقية

كمسبعلىالكبارالمقترضينيساعدالاستثماريالمصرفالأسهمهذهتمثل.الذاتيالتمويلأوالعاديةالأسهم

الأسهمتعسويقعمليةبتوليوذلك،وفعاليةبسرعةالمالالمعساهمينأنوالواقع.للشركةمساهمكلمادفعه

علىلكانالاستثماريةالمصارفولولا.الصادرةوالسنداتالضركةلدىكانوإذأوالخسائر.الأرباحيتقاسمون
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تتولىأنالتصرففيالخبرةتحتاجالتيالعملمؤسسات

.مباشرةسنداتهاتسويقعملية

النصحالاممتثماريةالمصارفأصحابويقدم

الاندماجيةالتجمعاتعملياتفيالأعماللمؤسسات

أيةالاستثماريةالمصارفتقبلولا.الجديدةوالمقتنيات

الأعماللمؤسساتقروضاتقدمولاالجمهورمنإيداعات

الأفراد.أو

قليلاأقلبسعرالسنداتالاستثمارمصارفوتشتري

الشراءسعربينوالفرق.المبيععندلهاالمتوقعالسعرمن

نأالأحيانبعضفىيحدثولكن.الربحيمثلالبيعوسعر

السنداتعلىللطلبتقديرهفيالاستثمارمصرفيبالغ

مصرففإنوهكذا.بخسارةلبيعهافيضطريشتريها،التي

بيعهعندوالخسارةالربحلخاطرةيتعرضالاستثمار

وأالأعمالمؤسساتفإنالخطرهذاولتجنب.السندات

منأقلبسعراستثماريلمصرفالسنداتتبيعالدولة

مباشرةباعتهالوعليهتحصلأنيمكنالذيالسعر

للمستثمرين.

المالية.الأوراقسوقالاستثمار،أيضا:انظر

النفس،)السلوكية(،السلوك؟التعلمانظر:.الاسدجاية

(.السلوكية)المدرسةعلم

اقىتملكالناسمنجماعةبهتقومتحقيقالاستجواب

جزءاطويلزمنمنذالاستجوابوأصبح.لإجرائهالقانوني

سبيلوعلى.والغربالشرقفيالمحاكممنكثيرنظاممن

نأنجدونيوزيلاندا،وأيرلنداوبريطانياأستراليافيالمثال

محققاستجوابهوشيوعاالاستجوابأنواعأكثر

الظروففييحققالاستجوابمنالنوعوهذا،الوفيمات

عندماأو،معروفغيرسببهايكونعندمابالوفاةالمحيطة

هيئةالوفياتمحققويرأس.جريمةبارتكابشكيحوم

حولقراراليتخذوامحلفيناختيارويتم،المستجوبين

ماحولالمحققإلىتقريراالمحلفونويقدم.القضيةحقائق

.الوفاةأسبابمنإليهتوصلوا

.الوفياتمحققأيضا:انظر

الشرية(.)مصادرالإسلامانظر:.الاستحسان

هوليود(،)مولدالسينماعناعةانظر:الأستديو.

(.الفونوغرافأسطواناتصناعةتتم)كيفالفونو!نهرا!

سة.رالدا:نظرا.ركاالاسدد

.شاهشرفابنانظر:.الحسن،الإسترابادي

.الإستراباذيالرضيانظر:.الرصي،الإسدرابادي

نهرعلىتقعروسياغربيجنوبفيمدينةأسترا!خان

انظر:.نسمة051).00سكانهاعدديبلغالفولجا.

روسيا.

الفولجا،نهردلتاعلىجزرعدةأستراخانوتشمل

ببحرالمائيةاتصالاتهالحسنوذلكمهمتجاريمركزوهى

هناكالصناعاتأهمومنالفولجا.نهروفموانئالقوقاز

منيأتيروسياكافيارفمعظم،الأسماكصيدصناعة

منهماكلاأنفيموسكوأستراخانوتشبه.أستراخان

الكرملين.تسمىقديمةقلعةمنتحكمكانت

وقدالتتار،دولمنلدولةعاصمةأستراخانكانت

ذلكبعدبناؤهاأعيدثمام،593عامتيمورلنكحطمها

جزءاوجعلهاالمدينةهذهالرهيبإيفاناحتلوقد.التاريخ

روسيا.من

منافيبإلىأ!شرالجزرتقعدجررأسدرال،

وهي،توبوايجزرأيضاوتسمى،الهادئالمحيطفىتاهيتى

خمسمنأسترالجزرتتكون.الفرنسيةبولينيزيامنجزء

رابا،،ريفافاي،توبوايروروتو،ريماتارا،:هيمأهولةجزر

دوباسإيلوتس:هىمأهولةغيرجزرمجموعةومن

ماريا.هيأيضامأهولةغيرمرجانيةوجزيرةماروتيري

2،كما74نحوأستراللجزرالإجماليةالمساحةوتبلغ

الذينالبولينيزيينمنمعظمهمنسمة.0005فيهاويعي!

الحلوةوالبطاطاوالقلقاسالموززراعةفىيعملون

المجففالهندجوزلبتاهيتيإلىويصدرون.والمنيهوت

البريطانيالمكتشفكانوالحصر.والقبعاتوالأبقاروالبن

معظمهاإلىووصلالجزر،شاهدأوروبيأولكوكجيص!

أم197عاموفيام.777وأم976عاميبينفيما

رابا.جزيرةإلىآخربريطانيوهوفانكوفر،جورجوصل

0188عامىبينأسترالجزرمجموعةفرنساضمت

.أم09وأ

منتتكونعرقيةمجموعةأفرادالأسترا!دلون

الأنثروبولوجياعلماءيصنفولا.الأصليينأسترالياسكان

وأالمغوليالعرقينضمنالأسترالوديين(الإنسان)علم

إلحاقهمأومتميزارابعاعرقااعتبارهمفىواختلفوا.الزنجي

سمراءسحنةالأسترالوديينولمعظم.القوقازيينبأجدادهم

عريضةوأنوفكبيرةوأفواه،ضخمةوفكوكمتموجوشعر

مفلطحة.

الأجناس،الأصليونالأستراليونأيضا:انظر

البشرية.
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بموقعالأستراليالأدبيتمتع.الأدب،الأسترالي

مرتبطوهو.الإنجليزيةلاللغةالأدبيةأممتاباتافىمهم

يتمئأنهغيروكندا،المتحدةوالولاياتبريطانيا،بآداب

.المميزةوموضوعاتهبخصائصهأيضا

أم(988-)1788الأولىالمرحلة

والسحناء،بعقوباتعليهماوالمح!صمالمدانونكان

أواثلالمسلحةالقواتوأفرادالمدنيونوالموظفونالمنفيون

المستوطنينعددفاقوبسرعةأمعتراليا.فيالمستوطنين

أدبكتابةفيمعاوبدأواالمنفيينالسجناءعددالأحرار

عنوملاحظاتهم،الشخصيةتجاربهمعنفيهيعبرون

أ!مترالياوحيواناتونباتاتالأصلييناأجاأمعتراسكان

الأصلية.

أسترالياإلىالرحلةسجلواالذيرهم.الأوائلالكتاب

رحلةهوذلكعنكتابوأولفيهاالاسمتيطانوتجربة

كتابةوكانتأم()978بايبوتانىإلىفيليبالحاكم

.الفترةهذهموضوعاتأهممنالذاتيةوالسيرةالمذكرات

المستوطم!ت،عددازديادمعالسيالمميةأعضاياابدأت

شمنالقضايابمهذهتعالجالتيالكتاباتمنالكثيروظهر

عكلنأفكارماكنوتشيألكسندركتب،الكثيرةالكت!جمت

أم(.)838عامالمنفيينالسجناءإدارة

وخارجهاأمشراليافيأغراءاطاإ.الوصفىالنثرباكورة

شاسعةمساحاتوعزو،الجديدةالا!شكشافاتعلىبفضلها

أل!صسندركتابويعتبرجديد.مجتمعوتكوينالأراضيامن

الذيأم(،)847المنفيونوالسجناءالمستوطنونهارل!

وكانت.الحقبةتلككتبأهممنيفوالىالمدينةيصف

النثرأشكالأههامنالا!مت!سثسافاتعناليومياتكتابة

عشر.التاسعالقرنخلالالوصفي

لأنالبدايةفيبطيئاالروايةتطوركالى.الروايةتطور

لويقةامتداداالمستعمراتحياةيعتبرونكانواالكثيرين

منأ!اردةاالقصصبقراءةواكتفوا،اخبريطانيةالحياة

مأ083عامأستراليامنتنشرقصةأولكانتوبريطانيا،

سيرفنتونكوينتستدعىالمنفيينالسجناءلأحدذاتيةسيرة

.فيدالميريهيأمعتراليةروايةكاتبةوأول

حياةعنروايةأم874عامكلاركماركوسنشر

براونتوطسو!.المجييةحيماظفترةعنوانهاالسجن

بعضاهتمكماأم()888عامالسلاحتحتسرقةروايته

بريد،كامبلالسيدةمثلالأوائ!الأ!شرالييناالروائيين

بينثقافيةمقارناتلعقدكوفرير(جسي)السيدةوتاممما

الأ!عترالية.والمستعمرةلريطانيا

أحثععراءامجالفيالشعرتطورظهرالشعر.تطور

عشر.الثامنالقرنأواخرفيألعشراليافيالمعروفينالأوائل

ثمارباكورةأمعتراليشععرديوانأولفيلدباروننشر

آدمواشتهرأم(81)9سيدنيفيالأستراليالشعر

للقصيدةجديدأدليشكلرائدكانبأنهعوردونليندسي

وايقاعالأدغالقصائدكتابهفي،التقليديةالقصصية

الخيل.حوافر

أم(919-)5918الوسطىالمرحلة

التاسعالقرنمنأضمانينياتاأواخرفيأ!شراليابدأت

منالعديدوبرز،فيدرالىاتحادتكويننحولخوعشر

الخصائصبإبرازاهتمواالذينأسترالياأبخاءمنالأدباء

فيالواقعيالتيارذلكعلىوشجعهملمجتمعهمالقومية

مثاليةنحويتجهآخرتيارأيضاهناككانوأش!ش،الأدب

وجسد،ديمقراطيكبلدأستراليامستقبلعن،رومانسية

حتىاستمرتالتياضسعينياتاروحالتيارينهذينامتزاج

.أم09!عامال!تحادإعلان

جريدةمثلالجرائدصفحاتعلىبقرائهمالأدلاءالتقى

وأشعارقصصفيالمساهمةإلىالقراءدعتالتيبولتين

يستخدمونالذينالقراءكانوقد.أمشراليةاهتماماتذات

هذهيكتبونالذينهمالعامالحياةنمطويعرفونأ!فةالمأاللغة

وشجعتالمواهبكشفعلىالجريدةوساعدت.الجريدة

شعرتفضلكانتكماالريفتصورالتيالقصعيرةأسقصةا

أستراليا.أدغالعنالشعبيةالأغانيا

السجناءحياةعنأغانمنتطورت.الأدغالأغاني

كتابةإلىأرزهباعنوالتنقيبالأدغالاوحمايةاشفي!ت

الريوعني،والمواشيوالغنمالمزارععن،الشعريةالأغاني

الاغانيضععراءأشهرومن.والملاحةوالرحلاتوالمدن

كلماتكتبأنهيعتقدالذيباترلحمونبانجو،الشعبية

الفالس.ترقصماتيلداالأستراليةالأغانيأشهرمنواحدة

إمكاناتعنشعبياغنائياشعراأ!لممونهنريكتبكما

الطبيعة.معالأستراليينصراعمعمتعاطفا،أعتيةاأ!شراليا

.القصيرةللقصةمتميزك!صاتبأكثرعرفولكف

القرنأواخرفيظهرتالشعر.منأخصىأكلاط

الشعرمناخرىانماطالعشرينالقرنوأوائلعشر،التاسع

قصائدفيالشعراءوعبر.قويةقوميةموضوعاتتتناول

الاجتماعي،الظلمأوجهلبعضا!عتنكارهمعنسيا!عية

الجماعاتوبعضالبسيطالإنسانعنأيضاوكتبوا

أشهرومن.الأصليينأصعترالياسكانعنوكذلك.المحرومة

وديوانهدنيس..جيسيالأولىالعالميةالحربفترةشعراء

العاطفى.الفتىأغاني

أواخرفيالقصيرةأعصةاطورت.القصيرةالقصة

الأ!عترالي،الشعبيالتراثموضوععشر،التاسعالقرن

راعيزوجطفيالريفحياةعنأ!!عونهنريفكتب

عليهاأطلقشعخصيةعنقصصعدةوكذلك،المواشي
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إدواردأما.ام109عاممرةأولونشرتولسونجواسم

المدينة.فىالعمالحياةعنفكتبدايسون

،القصيرةوالقصةالشعرمثلالروايةاتجهت.الرواية

جوزيفوكانأستراليا.أدغالفيالحياةعنالكتابةإلى

الحياةتكونهكذاروا!هوكتب،الروائيينأشهرمنفيرفي

كولينزتوممذكراتمنمقتطفاتشكلعلىام(،9)30

يغلبوالرواية،للكتابةاتخذهالذيالمستعارالاسموهو

متاعبفرأنكينمايلزووصفت،المحلياللونعليها

الشخصية.تجربتهاواقعمنالأدغالفيالمراهقوإحباط

عامالفيدراليالاتحادأعقابفيالتوسعخلالأما

الريفحياةبينالفروقتضاءلتفقدام،109

فيللعمل،المدينةإلىالناسمنالكثيروالحضر،وزحف

حياةعنكتبروائىأشهرستونلويسويعتبر.المصانع

ضواجممافىأعوامعدةعاشحيث،المدينةفيالعمالطبقة

عنتحكيالتي،جوناهروايتهأحداثتجريحيث،سيدني

أعمالرجلوأصبحالفقيرةالأحياءأحدفينشأرجل

تعيس.ولكنهناجحا،

(الانحئى-أم)259الحديثةالمرحلة

التحليلفىفرويدسيجمونددراساتشجعت

والأحاسيسالبشريةالنفسمكامنعنالتعبيرتيار،النفسى

الأدباءمنالكثيروأستجابالأدبيةالكتاباتفيالداخلية

التقاليدتوسيعفياستمرارهممعالاتجاهلهذا،الأستراليين

المحلية.الأدبية

الخلفيةالحديثةالروايةتصور.الحديثةالرواية

أستراليا.تاريختطورمدىعلىأحداثهاوتقعالأسترالية

رتشاردسونهاندلهنريثلاثيةالرواياتأهمومن

ثروات(روبرتسونفلورنسإيثل،الحقيقي)واسمها

برجشاردسوزاناكاترينأماام(.039)ماهونيرتشارد

الأسترالية،الحياةجوانبلختلفالمحلياللونقدمتفقد

تؤثركيفوأبرزتالأمشراليينالأصليينالسكانوتناولت

الأسودالأوبالفيالإنسانحياةتشكيلعلىالبيئة

الكثيرةقصصهفيبالمرفانسفعلأيضاوهكذاوكوناردو.

الحذ!ولدفعتجولكوندا.والممرمثل،المشهورةورواياته

والمجتمعتجاربهمتحليلإلىالكتابالعالميتينالحربينفي

لقدوالدروعفياللحممثلرواياتفيفيهيعيشونالذي

جلاسوبولووسونمانليوناردكتبهماالتى،الجرذانكنا

التوالط.على

أعقابفى،الاقتصاديالثلاثينياتكسادأدى

الاجتماعيةبالمشاكلالاهتمامإلى،الثانيةالعالميةالحرب

الذيالرجلستيدكريستيناروايةوعكمستوتحليلها.

غيربطريقةالاتجاههذاأم(419)الأطفالأحب

البشريةالنفصمكامنعنبالكشفاهتمامهامع،مباشرة

تينانتكايليرواياتأماأبطالها.مشاعرعنالتعبيرفى

فكاهي.بأسلوبوالمدينةالقريةفيالمشردينحياةفتصور

كتاببعضوالسياسيةالاجتماعيةالقضاياشغلتكما

مجددونالسلطةهارديفرانكفكتب،الواقعيةالروأية

عاملاينحنيالذيروايةواتنوجوداأم(،059)عام

(ام)829عامالثوريةالحياةمنومشاهدأم()549

حياةوتصوران،السياسيالالتزامعنتعبرانوهما

أماأستراليا.فيالحياةلأسلوبوالشيعابهمالمهاجرين

وبقيةأم(69)4عامجاكأخيجونستونجورجرواية

الثقافية.الصراعاتفتصور،التلاثية

العالميةالحرببعدالروائيينأشهروايتباتريكأصبح

اهتموقدأم(.)739عامللأدبنوبلجائزةوحاز،الثانية

الحياةضغوطومشاكلالإنسانضميربينبالصرأع

فقدأستراليا،فيللتطورلممجلارواياتهوتعد.الاجتماعية

حياةوعنأسترالياإلىالمنفيينالسجناءعنكتب

روايتهفيأستراليافيالا!متيطانعنثم،المستكشفين

عينفىالحاليالعصرفىالحياةعنوكتب.الرجلشجرة

بأساليبكلهاالموضوعاتهذهومزجأم()739العاصفة

العالمي.الأدبوأهتمامات

المعاصرينالأستراليينالأدباءاهتماماتاتسعت

هؤلاءومنالروايةموضوعتناولهموأساليباللاحقين

كينللي.توماسوكوتش.جى.أس

كبيرا،تنوعاشهدت.الحديثةالقصيرةالقصة

واتنجوداقصصمجموعةفيالاجتماعيةالواقعيةفتمثلت

المهاجرين،حياةتصمفالتيأم()529الغريبالالن

(أم)559السوداءالشحنةفيموريسونجونوتناول

الاجتماعي،الوأقعيالتياروجودومع.الموانئعمالحياة

كتاباتفىوالخيال،المنسقالاسلوبعناصربعضظهرت

ستيفنس.ودالوايتوباتريكبورترهال

للقصةجديدةشعبيةالكتابمنالمعاصرونحقق

فرانكمثلمعينأسلوبأوبموضوعيلتزموأولم،القصيرة

كتابهفيالمدينةفيالناسعنكتبالذيمورهاوس

م(.791)6ياطفلي،الأمريكيون

أستراليافيالحديثالشعرتأثر.الحديثالشعر

ومن.العشرينالقرنخلالالبلادخارجالشعربتطور

فييصفالذيسلسور،كينثالحديثألاتجاهشعراء

والأوغادمنغريباعائا،الخمسةالأجراسقصائده

.مثيرةبصورةالجريئاتالشاباتوالمحتالينالأشقياء

بأرضالعميقشمعورهاعنرايتجوديثوعبرت

ضدالمرأةكتبها،أفضلفيالحبعنوكتبتألمشراليا،

م(.491)9الرجل
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حركةالشعر،فىحركتانالأربعينياتخلالظهرت

وكانت.هاريسماكسقادهاوالتيالغاضبالبطريق

باستخدامالأسترأليالشعرفىالعالميةإدخالإلىتهدف

من-ستيوارتوهارولد،ماكوليجيمسكتب.السيريالية

أما،المعنويالترالطتفتقدأشعارا-الاتجاههذاأصحاب

بلغةوالإلحاقالضمأيجنديوروباكفتسمىالموازيةالحركة

ويقودهاالشعر،فىبالقوميةوتنادي،الأصليينأسترالياأهل

تقومأنيجبالحضارةأنيعتقدكانالذيإينجاملزركس

هذاشعراءواستخدم.التاريخيةالمحليةالتقاليدفهمعلى

رولاندمثلالأستراليةالأصولمنورموزاكلماتالاتجاه

فىالأصليينالسكانعنقصصاجمعالذي،روبنصون

الشعراستمرالاتجاهينهذينإلىوبالإضافة.وحلمأسطورة

الشعبىالشعرسيدنىمدينةوشجعت،الأدغالعنالغنائي

القضاياشعرملبورنمدينةفىانتعشبينما،السهل

توقف،الستينياتأوأخروفي.والأخلاقيةالاجتماعية

وانطلقوا،معينأسلوبأواتحاهنطاقفيالكتابةعنالشعراء

والتعبير.للتجربةعصريةطرقلاستكشاف

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تمتمارلر،ستيرترولينكا،تحتميزهول!

ليميمجستونتوماسالسير،ميتشلحوديت،رايت

الموضوعصرعنا

(أم1-988)788الأولىالمرحلة-1

الروايةتطهورحالكتاهـالأوائل-أ

الشعرتطهور-دالوصفىالترباكورة-!

(ام19أ-0989)الوسطىالمرحلة-2

اغصيرةاالقمهحة-حالأدعالأعاني-أ

الرواية-دالمتمعرم!أحرىأنماط!

(الآنحتى-أم029)الحديثةالمرحلة-3

الحديتةالرواية-أ

الحديثةالقصيرةالقصة-ب

الحديثالشعر

منبعددالأسترأديالفنتأثر.الفنالأسثرالي،

استيطانيبدأأنفقبل،والخارجيةالداخليةالعوامل

الميلاديعشرالثامنالقرنفيأستراليافيالأوروبيين

المتمثلةفنونهمالأصليينأستراليالسكانكانبعيدبزمن

تأثروظهروغيرهما.،والنحتالتشكيليالتصويرفى

التاسعالقرنخلالالأوروبيينبالفنانينالأستراليينالفنانين

أما.واضحةبصورةالميلاديينالعشرينالقرنوبدايةعشر

تأثروافقدأم(1459)939الثانيةالعالميةالحرببعد

علىمبنياالأمشراليالفنيكنولم.الأمريكيبالفن

!فيلوت.لويصأعمالمندرومانا.تلةمنمارثاجبل
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ميلىجودنري.الصيف

اجتماعيةعواملهناكبلفحعسبالخارجيةالتأثيرات

أهمولعل.وشكلتهالفنهذاعلىأثرتمتداخلةوتاريخية

،أم788عاممنذالأممترالىالفنتشكيلفيأثراعاملين

الأسترالية.الطبيعيةالمناظرومزاياالقوميةالهويةعنالبحث

الأصليينالأستراليينفنون

فييعيشونأستراليافيالأصليونالمواطنونيعدلم

أرنهممنطقةفيإلاالتقليديةفنونهبموينتجونقبليشكل

قديمةآثاروجودرغملاسشراليا،الشماليةبالأطرافلاند

لحيواناتضخمةنحتأعمالفىمتمثلةلأسلافهم

وفيلأستراليا،الغربىالشمالوفيسيدنىقربوأناسي

الأشجارجذوععلىنحوتاتركواحيث،ملفيلجزيرة

عقائديةلأغراضتصنعأسلافهمفنونوكانت.الضخمة

فنإنتاجفييفكرواولممثلا.الدفنكطقوسوطقوس

وعلى،الأرضعلىكانتالفنيةأعمالهمفأغلبخالد.

التعرية،عواملمسحتهاوقد(.الأجسام)تلوين،أجسامهم

المعارضأنقذتهالذيالحديثةالقبائلإنتاجإلامنهاسقولم

سيدني.وبيناليبيرسبكتا،معرضمثلالدورية

البريطانيونالفنانونصور.التشكيلىالتصوير

لأستراليا،الأوائلللمكتشفينالمصاحبون،المحترفون

عنوجغرافيةعلميةمعلوماتشملتتسجيليةلوحات

كانهؤلاءوأهم.الأصليينوالمواطنينوالنباتاتالحيوانات

إيرلأوجستسمثلأخرونفنانونوصور.وستولو!يم

مناظرصورواكماوالأثرياء،للحكامشخصيةصورا

أشهرومنبريطانيا.فيلذويهمأصحابهاأرسلهاأسترالية

الذيجيل.تي.وإسجلوفرجونالأوائلالفنانين

وتلتلأستراليا.الهجرةعلىالبريطانيينرسومهلثمجعت

الذينالانطباعيينالفنانينمنمجموعةالفنانينهؤلاء

وارثر،روبرتستوموأهمهمهايدلبيرجمدرسةأنشأوأ

الصفأشجاراستخدمالذيهيسينوهانز،ستريتون

عامتحررتالتىالأمةلتطلعاتبهاليرمزالضخمة
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الذيروسيلجونهوالأستراليينالفنانينوأشهر

الأولى.الدرجةمنانطاعيافناناكلهاأوروبافياشتهر

فيمحافظاكانالذيلامبرتجورجويتلوه

التي،بريستونمارجريتالفنانةتلتهثم،أسلوبه

لوحاتهافيالأستراليالقبليالفنمنتصميماتأدخلت

المحدثاتالفناناتأولياتمنوكانت.التجريديةشبه

العشرين.القرنمنالعشرينياتمنذظهرناللاتي

الفنانينمنجماعةأصدرتام959عاموفي

وارثربلاكمانتشارلزوأهمهم-ملبورنفيالأستراليين

فيهرفضتشهيرابيانا-براكوجونبويدوديفيد

الأستراليةالهويةتصويرفنإلىودعتالتجريد،

تبنىفقدمحيدنىمدينةفيأماوخرافاتها.بأساطيرها

روبرتهؤلاءوأشسهر.التجريديةالتعبيريةالمدرسةالفنانون

الفنانونوعادروز.ووليمسميثوإيريككليبيل

إلىالعشرينالقرنمنالثمانينياتخلالالأستراليون

المجرد.غيرالشكلىالتصوير

بقطعهماكينالبيرترامالعسيراشتهرالنحتمجالوفي

الطيورعلىركزالذيليوارز،وجيرالدالرشيقةالبرونزية

مننحتهمموضوعاتغيرهمواستمد،والحيوأنات

النحتعلىبعضهمركزكما.والحجارةالأشمجار

.التجريدي

المهاجرونتركفقد،الزخرفيةالفنونمجالفيأما

بالفضة.منفذةجيدةأعمالاالأوائل

بويدميريكهوالخزفمجالفىأستراليفنانوأشهر

منغيرهوتأثربويد،آرثرالشهيرالتشكيليالمصوروالد

قبلماخزف،القديموالخزفالصينيبالخزفالخزافين

التاريخ.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ئزةحا،لدشيبورأ

صليونلأاليودمشرالأا

جون،كبرا

كلفتون،بيو

لتشكيليايرلتصوا

وليملسيرا،غيراد

وليملسيرا،ويلد

توم،برتسرو

يان!،رفيروذ

واشطهنجورخ،لامبرت

ن!،النحت

سيدنيالسير،لولان

جامعة،يدلبيرجها

برت،ويتلي
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طوعلىضيقحرامفيوتمتدأستراليا،مماطتأحصبالشرقيةالمرتفعات

ليااسترأ
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علىوذلك،والهنديالجنوبيالهادئالمحيطينبنأستراليا

آ!ميا.شرقيجنوبمنكم.0003بعد

عنكم902نحوتبعدالتيتسمانيا،جزيرةوتعد

متصلةكانتحيثالأمشرالية،القارةمنجزءاأتهـاليا،

عنهافصلتثممشة،.00012ماقب!طحتىبأستراليا
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ليعستالشرقيةالمرتفعاتفإنالأمر،يكنومهماالوسو.

قسمانيا.حموبيإلىكوينزلالدشماليم!ا!بلاد،الترقيلساحل

مرتفعةوهضابسلاسلهيوإنما،واحدةجبليةسلسلة

.وتلالممراتتتخللها
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عنانخفاضاأستراليافيبقعةأكثروهيللصحراءالجنوبية

سطحمستوىتحتام6تنخفضحيثالبحر،سطح

البحر.

أراضيللثيالإقليمهذايغطى.الغربيةالهضبة

وتتصفمنه،الوسطىالأجزاءالصمحاريوتغطيأستراليا،

الشجيراتبوجودالشرقيةوالشماليةالجنوبيةأجزاؤه

المنطقةوتعرف،الحيواناتلرعيتستغلحيث،والأعشاب

باسمكم046لمسافةتمتدوالتي،الإقليمهذامنالجنوبية

لأنهاالأشجاربممنالخاليةالمنطقةوتعنينولاربورسهل

الأشجار.منتماماتخلوتكاد
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المالعالماءتمساح!ض!1---لاع!،"!!!ا!3"الالثحجا

أكا-+--63!خ!/غ،/4عبمي!-

1؟صى،!لى!ر3السرببرلاطوج!\،!-!

سء،!ص-!لإفياءأ-الطائر!-زر-،!كا-16!كاءكى

كا!؟"لى!1"حمرالرسولألأمفلأ!!

"!سلى-7.-*يءلا.كامنر!مالأرجوانيةسص3فيئ!

سحل!ة*الصمحرافلموتأحم!حمص-3ورثمالزلاقة-ا

أصلم/لمص!صكاسصصسءءصصاتس.ءالولبلأكنغر!1!لايهصء!!؟،؟لأ
-./سء!07نر،ء-م!.ر

كي:!هبرسلم

الشائكة!3!غالصحراوي.

لأ3ع!ءهـ--اتكدكرصثرثي--يمامي1!صخبم،!،
لألأ-لاحمراالكنغر+9دوسئرالقرلي

6!بلأك!ش!!كأف!

الإمو!3!طائرالظهرنطاقىالسقنقورالم!وحشالدنجوكلب؟1

اع؟!ايم:!يفادجاجعالكوالح1 الكولنمر

رو--!ل!لأوللملم

لأخ+البندقوط-صكا-3ص-3سص4!إلمبج!ء!الأستراليةحيوال!ءال!مبتالقيثاريالطائرالبرولجا-أ/ء

لنفذالنمل!3ص-ص+!-لملمكاسع-+ير1؟!

-ا"/بم!-ص!!ء3!/--"،حى9صإ-صلمح/أص-:كأ!ه!ء!لم!.*--لا،"!ى3جم!غف!ءكا-ص

ع-لأ!ءصكا،سىو-3عء-لملم1/برض+ع!.ءخ*،إ

غلبالر!ائرطا"/-بروإ!ر!*3

الجوال*3!لاالبلاتيبوسحيوان106طائر

-رو-ء.كاص!-فيص"كاصوء7-!طكا-لأنلقا

لماكناطائر!ف.أ-ء!،3

السممانى!اث!إوزة

-لمبالنءجمكلب

التسمانيالعفريت؟

غيرالقارةمنأيضطأخرىمناطقفىالحيوالاتوتعيشوزواحفهاوطيورهاأسترألياحيوأناتم!كثيرعلىالصورةهذهتشتملأستراليا.حيوانات

.المطيرةالغاباتعدامابأ!زاليامكانكلفىيحيش،المثالسبي!علىالإموفطائرهنا.الموضحة

الجوفيةالمياهأحواضأشهرمنالكبيرالأرتوازيالحوض

واسعةأجزاءالحوضهذاويشملأستراليا،فىالأرتوازية

فىتكمنالحوضهذامشكلةلكنأستراليا،شرقيمن

الساحليةالجوفيةالمياهأما.مياههفىالملوحةنسبةارتفاع

أديليدمثلالمدنبعضوتستمد،الملوحةنسبةفيهافتقل

منها.المائيةحاجاتهاوبيرث

الكبيرالمرجانىالحاجزيعدالكبير.المرجانيالحماجز

أهممنوهو،العالمفىمرجانيحاجزأشهرأستراليافي

لمسافةالحاجزهذاويمتدأستراليا.فيالسياحيةالمعالم

إلىعددهايصلوسلاسلأجزإءمنويتكون،كم2!.ا.

الحاجزهذاويضم.صغيرةجزرايشكلبعضها،005.2

وألوانها.أشكالهافىتختلف،المرجانمننوع004نحو

،العامطوالبدفئهاالمرجانيةبالمناطقتحيطالتىالمياهوتتميز

.والغوصالسباحةهواةجذبعلىيساعدمما

فإنولهذاالاستواء،خطجنوبيأسترالياتقع.المناخ

نصففىالسنةفصولعكسعلىفيهاالسنةفصول

يونيوشمهرمنالشتاءفصليمتدحيث،الشماليالكرة

الحرارةفصلفهوالصيففصلأما،أغسطسنهايةوحتى

وعلىفبراير.نهايةوحتىديسمبرمنويمتد-والجفاف

جنوبيفيمتميزةمناخيةفصولأربعةوجودمنالرغم

فصلينبوجوديتسمالمداريأسترالياشماليأنإلاأستراليا،

.جافوالاخر،رطبأحدهمابمفقطمناخيين

بوجودأسترالياتتميز.والحيوانيةالنباتيةالحياة

الكنغر:مثلالأخرىالقاراتفيلاتوجدحيوانات

منالنملوقنفذالبلاتيبوسحيوانويعد،والولبوالكوالا

ويوجد،البيضمنتخرجثديياتلأنها،الحيواناتأغرب

06منهابمالبريةالطيورمننوع007منأكثرأستراليافى

نوعا041منأكثرأستراليافيويعيش،الببغاواتمننوعا
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والأكايىالولبعشبمتلالنباتاتمنالكثيروينمو.الأحرىأمشرالياونباتاتوشجيراتأشجارلبعضصورالخريطهةهدهفيأستراليا.نبماتات

الرطبة.الشاحليةالمناطقفىإلاتنموفلاالغا!أشجارأما،الخريط!فيالموضحةالأماكنبجانبأممترالياقارةمنأخرىأماك!فيالأمشرالية

نوعا037منأكثريوجدكما.ساممعظمهاالأفاعيمن

السحالي.من

الأكاسياالأشجار،مننوعانأستراليافيوينتشر

مننوع005علىمايزيديوجدحيثوالأوكالبتوس

وتنموالأكاسيا،مننوع007منوأكثرالأوكالبتوس

آلافتوجدكماأستراليا،أجزاءبعضفيالنخيلأشجار

البرية.الزهورأنواعمن

السكان

نسمة،؟000583.18نحوأسترالياسكانعدديبلغ

،القارةمنالشرقىالجنوبيالربعفىمنهم%08يعيش

سكانويشكل،الكبرىالساحليةالمدنفىوخصوصا

مجموعمن%5/1نحو)الأبورجين(الأصليونأستراليا

جاءمهاجر،مليون754.نحوبأسترالياويوجد.السكان

وقدأوروبا،منالباقونوجاء،البريطانيةالجزرمننصفهم

منذاسياشرقيوجنوبنيوزيلندامنالمهاجرينعددتزايد

الذينالأسترالييننسبةوتقدر.القرنهذامنالسبعينيات

معظمويقيم.السكانمن%02بنحوالخارجفيولدوا

الشماليةالمقاطعةفيالريفيةالمناطقفيالأصلييينالسكان

السكانمنحظاأقلوهم،الغربيةوأسترألياوكوينزلاند

وضعتوقد.والدخلوالصحةالتعليممجالفيالبيض

التيالأوضاعلتحسينمتعددةبرامجالأستراليةالحكومة

.الأصليونالسكانفيهايعيش

أعلىمنواحدةأستراليافىالتحضرنسبةوتعد

فىالسكانمن85%يعيشحيث،العالمدولفيالنسب

وأديليدوبيرثوبرزبينوملبورنسيدني:أهمهاالتيالمدن

ملايين،ثلاثةعلىسيدنىسكانعددويزيد.وهوبارت

أيضا.ملايينثلاثةعلىملبورنسكانعددويزيد

-زر؟-!ء!-----كا!!س؟!ع--كا،،!?دص!!

س-لأ"ةإبر-"*-!ئرئنك!بر-7-.صيز!بر-7طع"في-!؟

ي-في1بخكاء؟!لم-؟!-7لأ!حول!يص--صكأ-سإنممعإلغاإرابمنجا4رالدر

برو--ء؟كاء+-،،كالخهبلوت23حرلم!بر

ءا!!رص

2لمصء!كا-6

لمبرء!،4،3ضصك!بصلم*برأض؟،؟كل!كا*بم71--كا-؟2!البلوط

لآء"ل!الئدلديلاد!!ر---الحرير

!.الزجاجةشجرة
ئر؟أ؟؟

ء،!ق،ء!ء!!3،كا--1ىءىكوينزلاند**-ء*ء+!م*!؟+،.السر

س!،!!لأئرصسكا!ة!/7ايشي!صكللبنب

ء!-دضعشصء7؟ءلأ"،كااثا*لم*لح-*ءسسس

!-ء-!-؟-7!-لوللباشتح!3!7-،؟-ىلأ!قي6لاح3؟ضلميررو"43اصمنوير"-ا*!لشجريهم،ا

ممصس37؟لا-؟!ى+-قيوركا!أ؟لم؟

ص!،لمشجرة"-."سالاطلسانيةشجرة/صنوبر

؟؟العشب4-.وء7شى-ىالبونياس+!!

كا7الأشياحصمغ..7؟3

ئح!العتكدوتي!صممىص-؟كزوربناالصحرافحونعءاللحاشجرةعسبرويريم

-لأ!لأالاركيدء،اكاالحريريح

\؟7،ء؟--:3-ورسجيرالمزةشجرة!2أممث!لأراتا؟آ11

ألألأ!-مكروؤاميا-زو-ء-3-!77لم !!!كاو،الجلع3-ا!وحيةالنخله

الأحمة

3،؟-سكا--سص+كا-سالابيض!-جليالقاصنيه!*أ!3؟،،4
لأعي

محص-؟لىلحارةشجر"؟3-س؟!؟المتفرعةالندية!لأ+!

بربر*حمرلملمس3

الكارىكححرةاوت--!صح!سؤ!ع!!-!!*ح

.و-.+حفي!-ورلم3!إ3!--،ءاوكالبتوس

؟-.!"ص!لح!حس،-!:!-برس؟*!3-.-7المنقارلغابة

?بركا-!حوو،+"!3ء

الذهبيةالأس!رالية"!!اءكاسيا"7عئ!صصمغ"ألبلخ

-سعير-ب!ئه!ضصسص3؟ئر-صء

اوكالبتوح!

إغ،بهلالأ!ح!طلحلاء!يختسمانى

البرنيؤ؟شجرةصمغ

س!كا-ىلمكحء
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كم0102لحوالىويمتدمرجانى،جرفأكرالكبيرالمرجانيالحاجز

المنطقةهذهشيارةويأتي.الترقيالشماليأسترالياساحلطولعلى

ديها.للعوصالناسم!كثير

الريفية،المناطقفيأسترالياسكانمن%51ويعيش

وأالبعيدةالمناطقللأستراليتينبالنسبةالريفويعنى

الهامشية.

جميعفيإجباريأستراليافيالتعليم.التعليم

أما،سنةا5إلىسنوات!ستأوخمسسنمنالمقاطعات

سنة،16إلىسنواتستسنمنفهوتسمانيافي

النسبةأما،الطلابمن%ء7الحكومةمدارسوتصتوعب

للكنيسةتالغبعضهاخاصةمدارسفتستوعبهاالباقية

الكاثوليكية.

تعليمهمالنائيةالمناطقفييعيشونالذينالطلبةوشلقى

الحكومةتدير،جامعة33أستراليافيويوجد.بالمراسلة

القطاعيديرهاالباقيةالثلاثوالجامعات،جامعة03منها

.الخاص

بمالأديان-يئأستراليادستوريكفل.واللغةالدين

منهمفقط%أ6ويذهب،بالنصرانيةالسكانغالبيةويدين

وأخرىمسلمةأقليةأستراليافيوتوجد،بانتظمال!ضيسةإلى

لأستراليا.الرسميةاللغةالإنجليزيةاللغةوتعدبميهودية

الاقئصاد

يعتمدحيثاقتصادياالمتطورةالدولمنأمشرالياتعد

الصناعةمجالفىأما،والتعدينالزراعةعلىاقتصادها

المتحدةالولاياتمنالخارجيةالأموالرؤوسعلىفتعتمد

.واليابانوبريطانيا

من%5منمايقربالزراعةفييعمل.الزراعة

علىيفيضماوينتجونالأمشرالية،العاملةالقوىمجموع

الأراضيوتغطي.للخارجالفائضفيصدرونالبلادحاجة

ومعظمالبلاد،مساحةمن%65نحووالرعويةالزراعية

%ءفيالحقليةالمحاصيلوتزرع.جافةرعويةالأراضيهذه

الزراعيةأستراليامنتجاتوأهم،الزراعيةالأراضيمن

والأبقارالسكر،وقصبوالفواكهالقمح؟والرعوية

.والصوفوالأعنام

معظملكن،بالمعادنغنيةدولةأمشراليا.التعدين

،المدنعنوبعيدةجافةمناطقفىتقعالمعادنهذه

آجرولدالجددأأ!

أمواونلم

فيالو!ءقسميؤدوا

إدارةتمظمهااحتعا!ت

.الهجرة
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عشبيةأشجارالأوكالبتوسأشجارمزهرةأستراليةأكاسيا

حذابة،زهورلهاوهذهالأستراليةالأكاممياهيالأستراليةالنباتاتم!أنواعثلاثةالصورةهذهفيتظهر.النموذجيةالأستراليةالنباتاتبعض

النخيل.تشبهعشبيةأشجاروهناك.العالمأشجارأطولمنوهيالأوكالبتوسأشجاروهناك

.الأوكالبتوسشجرأوراقيأكلوهوالكوالاالماءفيبلاتيبوسوبيضهإموطائر

حيوانوهووالبلاتيبوسيطر،لاكبيرطائروهوالإمومنهاالأصليةالأستراليةالحيوالاتمنأنواعأربعةالصورتظهوأستراليا.حيواناتبعض

والكوالا.الكنغرإلىبالإضافة،يبيض

أحمركنغر

الصناعاتقيمةمن%05الأجنبيةالشركاتوتمتلك

التالممعالقرننهايةحتىالمعادنأهموكانت.التعدينية

والفضةوالرصاصوالذهبالنحاسالميلاديعشر

البوكسيتاكتشفام059عاموبعد،والزنك

والغازوالنيكلوالمنجنيزوالحديدالحجريوالفحم

والنفط.الطبيعي

الغذائيةالموادالأستراليةالمصانعتنتج.الصناعة

والأقمشةالكيميائيةوالموادوالورقالمنزليةوالأدوات

أهممنوفكتورياويلزنيوساوثمقاطعتاوتعد.والأحذية

فىالعاملينثلثابهمايوجدحيث،الصناعيةالمقاطعات

سيدنىفيالمصانعمعظمتتركزكما،الأستراليةالصناعة

منتستوردأمشراليافإنهذامنوبالرغم.وملبورن

تصدر.مماأكثرالصناعيةالمنتجات
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والمحماجوكسيتام!كميرة!صمياتتمئالأستراليةالتعدينصناعة

ويقع.وال!صريتوالمحجميزواشصاصالحاموالحديدوالمحاسالحجري

تس!اليا.كيكوينزلاسدسبالقر!الصورةلىالرحودالمحاسممحم

من6%نحوالغاباتتغطي.الأسماكوعميدالغابات

وعلىالشرقيةالمرتفعاتفيمعظمهاويقعأستراليا،مساحة

أكثرالأوكالبتوسأشجاروتعد،الشرقيالشماليالساح!!

الورقصناعةفيخشبهاويستغلانتشارا،الأشجار

.محدودةفهيالسمكيةالثروةأما،والأثاث

وبحريةبريةممياحيةمعالمأ!شرالياتضم.السياحة

وتعانىسنويا،سائحمليوننحوألممترالياويزور،متنوعة

والولاياتأوروباعنالمسافةبعدمنأستراليافيالسياحة

أستراليافيالسياحيةالمناطقبينالمسافةوبعدالمتحدة

نفسها.

عامحتىأسترالياصادراتكانت.الخارجيةالتجارة

تشكلفلاالانأما%،05منيقرببمازراعيةأم059

بنسبةالمعادنصادراتتسهمبينما،35%منأكثرالزراعة

الصناعيةالوارداتوتشكل.%02بنسبةوالصناعات45%

عملاءأهممناليابانوتعدأستراليا،وارداتجملةمن%75

بريطانيامحلحلتاوقد،المتحدةالولاياتوكذلكأستراليا،

بريطانياومازالتأستراليا،إلىالالاتتصديرمجالفي

أستراليا.منوالفواكهوالقمحالمعادنتستورد

أستراليا،فيالانتقالوسائلأهماسمياراتتعد.النقل

الكبرىالمدنتربطالمعبدةالطرقمنشبكةتمتدحيث

جويانخطانأمشراليافىويوجد،المقاطعاتوعواصم

لجميعبالطائراتطبيةخدماتوهناك،الداخليةللرحلات

حديديخطأستراليافيويوجدتقريبا.أستراليامناطق

تمتلكهكمأ،787نحوإلىطولهيصلللقارةعابر

شركاتتمتلكهاأخرىخطوطإلىإضافة،الحكومة

التىالتجاريةالسفنمنأسطولأأسترالياوتمتلك.خاصة

الخارجي.العالموموانئالساحليةأسترالياموانئبينتتنقل

البريدأنظمةالأستراليةالحكومةتدير.الاتصالات

اللاسلكيأجهزةاسمكانويستخدموالهاتفوالبرق

الخاصةالشركاتوتشرف،النائيةالمناطقفيللاتصال

سكانفيهايعيشالتىالأماكن

الحريطهةهدهتظهرأستراليا.

أستراليا.لأهاليالسكانىالتوريع

طولعليعيشودالناس!معضمأ

والححو!،الشرقيالساحل

الغربىالحنوبىوالمماحل،الترقي

الحا!الداحبالحزءأما.المافط

قليللهوالقارةمنالواسع

لى.الس!ط

الرئيسدةالحضريةالمناطق

نسمةمليونمنأكئز.

نسمةمليورإلى25،،0000

نسمة000.025إلى.500075

لأشخاصاعددلأشخاصاعدد

كم2كلفي2ميلكلفي

م!6أكتز!11منأكتز

منأأقل-2صأقل

!ئح!*-*+أ6أثم!!ر

تنالسثعسح!كلثتمخحرأ!-لثملم!!6لمربمحح!ور-!ك!حس*شأتم-!سص،نهيىا،الملخخضا
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675أستراليا

دافئأسترالياطقس

منيختلفولكنهجاف،

يتضحكمالأخرىمنطقة

وتقع.الخريطةهذهمن

خطحنوبأستراليا

فإنولذلكالاممتواء

عليههيماعكسفصولها

الشمالي.الكرةدصففى

مداريمناخ

وجافرطبلأ

!جا

!مناخ

اوىصحر

شبهم!اخ

!ملاطلب

مداريشبهمناغ!آ!

الصيفلىجاف

كاي!حلا!

!روح!،

كاعهمبملمأيا

،ل!أ

3ءى،روخيهر!غ"

صوليزنلوساوث

سدد

هوبار

..ى!صسجسكاىصءس،كاكاىءالويندلاح!!لث!ك!*"خ!؟

ليندي!لمحلطا

وعلم/أالمقاطعةكا!ء7

هدلالد!ربورتاالشمالية%لا3لأ!

حيمأرأء-ىص--------"%ص-----7ء7-3س3-3---%اء!-س-!كا--+--لإكذل!

.--ء-س---س--ااسبرنجزاليسأ

الغربيةلياأسترا)*س------كا---ء-كا-ءص-ىص--!!-صءس31

كا

كا!ىأبر،!ء"

ع؟دعع!!!الجنوبيةاس!زأليا*أ+---ء

2!!/،!لاع.كالجورليا-،!\-

،9!!!رزءكاحسلاكا-/\عكاهلإص".ص ء*عع-

تفز-!ئجكا/كاكا!ركاأعكا

زرثر؟ض!ك!سا-!7!!!بر3%ىأبن1!صوثلا،!؟؟،ءد

فئثن؟كثن!؟!!!لأءكا-ء

!ع؟!!ء

،رأ7!!ي!!/ئن

الهن!يالمحيط

التلفاز،محطاتوثلثالإذاعيالبثمحطاتنصفعلى

القطاعيشرف،يوميةجريدة06نحوأستراليافيوتصدر

معظمها.علىالخاص

الغربيةأستراليا

الثلثتشكلحيث،المستأسترالياولاياتأكبر

لمسافةالجنوبإلىالشمالمنوتمتدالبلاد،منالغربي

كم.أ،006لمسافةالغربإلىالشر!تىومنكم،004.2

وشبهالصحاريمنكبيرةمساحاتلوجودونظرا

فإن،الغربيةألمستراليامنالداخليةالمناطقفيالصحاري

أستراليا.سكانمجموعمن%9تتعدىلاسكانهانسبة

ولايةمنها:تسمياتعدةالغربيةأسترالياعلىويطلق

فيها.البريةالزهورنباتاتلتعددوذلكالبريةالزهور

الكبيرةالمعدنيةللاكتشافاتالإثارةبولايةكذلكوتعرف

الفترةوفي.العشرينالقرنمنوالسبعينياتالستينياتفي

هوجديداشعارارفعتام879و8491عاميبينما

الكأسسباقتمأنبعدوذلكالأمريكيالكأسبيت

.أم879عامبيرثخليجمياهفىالأمريكي

لوحاتشعارالمقاطعةغيرتام879عاموفي

الغربيةألمشراليامناجملأن،الذهبيةالولايةليصبحسياراتها

أستراليا.فيالمنتجالذهبأرباعثلثىتنتج

ما199عامالغربيةأسترالياسكانعددبلغ.السكان

منالسكانغالبيةوكانت،نسمة1./670636نحو

الأشخاصنسبةبلغتوقدالجدد،والمهاجرينالشباب

الذيننسبةبلغتوقد،السكانمن%04العشريندون

ولايةوتتميزفقط.%ا.فوقفماسنة65أعمارهمبلغت

منبر65يعيمقإذالتحضر،معدلبارتفاعالغربيةأستراليا

الواحدةسكانعدديزيدومستوطناتمدنفيالسكان

فيالسكانمن07%ويعيش،نسمةاو...علىمنها

خدماتالغربيةأسترالياولايةفيوتتوافر،بيرثمدينةإقليم

الغربيةأسترالياعنموجزةحقائق

وألبانيوجيرالدتونوكالجورليوبسبريوفريمانتلبيرث:الرئيسيةالمدن

هدلاند.وبورت

أستراليا(.مقاطعات)أكبر2كم2لم000.525:المساحة

نسمة.670.636.1أم199تعداد:السكان

الخشب:الغابات،القمح،الفوأكه:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

.الصوفالأبقار،البحر،سرطان:الجريالصيد.الصلب

الطبيعى،الغازالحديد،،الدهب،الماس،البوكسيت:التعدين

الملح.،النفط،النيكل

والمعادنوالآلاتالغذائيةوالموادالبناءمواد:التحوييةالصناعات

.الأخشابومختجاتالنفطومنتجات
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فيالأسماكوصيدالزراعة

المناطقالحريطةهذهتظوأستراليا.

.الأسماكوصيدالرئيسيةالزراعية

طولعلىالمناطقأخص!وتقع

الشرقيوالجنوبىالشرقيالساحل

وتغكل.العربيالجموبيونهاية

معظهمالجافةالطبيعيةالحشائش

مراعيرتستغل،الداخليةالأراضى

.وضأنماشيةمنللحيوانات

الصناعاتأهمالمحارصيدوئعتر

أمشراليا.!ىالسمكية

محاصيلزراعة!

ألبانمنتجات

أغ!نامورعيقمح!

أ!نامرعي!

لحومأبقاررعى!

)عمومأ(منتجة!يرأراض!

أسماكصيد!

والتعليم(أطفالروضة05)6الأطفالرياضمن،التعليم

92)2الثانويوالتعليم(مدرسة)677ألابتدائي

وهناك(جامعات)ثلاثالجامعىالتعليموحتى(.مدرسة

المقاطعة.فىكلية16

مساحاتيسودالذيالجفافأدىالاقتصاد.

دونأراضيهامعظمتركإلىالغربيةأستراليامنكبيرة

تتوافرولا،خصبةالتربةكانتولوحتى،أستغلال

الغربية.الجنوبيةالأطراففيإلاللزراعةالمنا!بةالأمطار

بالإضافة،الدائمةالمراعىمنمحدودةمساحاتوهناك

الجنوبيةالهضبةأطرافعلىمهمةخشبيةثروةإلى

حيثالحديد،:فيتتمثل،معدنيةثروةوهناك.الغربية

طن،مليون04!...بنحوالحديدخاماحتياطييقدر

البوكسيت:مثلأخرىمعادنالمقاطعةأراضيوتحوي

المعدنىوالرملالطبيعىوالغازوالنفطوالذهبوالماس

والنيكل.

القوىمنفقط%9الزراعةفييعمل.الزراعة

وسطوفىالغربىالجنوبفىمتوافرةوالزراعة،العاملة

المرويةالساحليةالسهولفىالألبانمزارعوتنتج،الولاية

وتنتج،بيرثلأسواقوالجبنوالزبدةالحليبالمرويةوغير

والبطاطسوالبيضالدواجنالصغيرةالمزارع

كالتفاحالمثمرةالأشجاروتزرع،والخضراوات

وينتج.اللحومأبقارالمزارعينمنكثيرويربى،والحمضيات

حتىالجنوبفىإسبيرانسمنيمتدنطاقفيالقمح

بكبرهناالمزارعوتتميز.الغربىالشمالفيجيرالدتون

كذلك!ناوينئهكتار(00221إلى005)مساحاتها

فيالأبقاروتربى.الغربيةأسترالياأصوافمن69%

وبلبارا.كمبرلى

العاملة،القوىمن%4التعدينفييعمل.التعدين

منالغربيةأستراليامقاطعةمنأسترالياذهبثلثاويستخرج

إنتاجأنبالذكروجدير(،الذهبي)الميلمايلجولدنمنجم

حيث،أم309عامبالولايةذروتهإلىوصلالذهب

جزيرةمنالحديدويستخرجطنا.46المقاطعةأنتجت

عدةمنالنيكلوينتج،اليابانإلىمعظمهويصدر،كولان

إلىالنيكلويصدرونبيانوأجنيو،كمبالدا،منها؟مناطق

اممتخراجهبدأفقدالنفطأماوكندا.اليابانمنكل

الغازوينتج،أم679عامبروجزيرةمنتجاريةبكميات

الغربية.الشماليةوشيلفدونجاراحقولمنالطيعي

الماسواكتشف،بيرثجنوبىمنالبوكسيتويستخرج

بنسبةويسهم،أم979عامكمبرليإقليمفيآرجلفى

العالمي.اللإنتاخفيعالية

لمدينةالحضريةالمنطقةفيالتصنيعيتركز.التصنيع

الصناعة،فيالعاملةالقوىمن65%يعملحيث،بيرث

أهمومن.الصناعيةالحضريةالمراكزأهممنكويناناوتعد

والورق،الخشبيةوالألواحالكيميائيةالأسمدة:الصناعات

--كاسءبرلا!!3-د----هـجبن1

ضنم6ير-*عحو-!؟ط-3-اوأ؟

ير!ء3-،،بم"لملأ!صالا-وررزرر،ء

كمحر!صر/؟ض/)(3

-*؟حم!لمعاكا

كأ----كأ!!آلا!ك!ايولأ*!!!!!،)؟3- 312-

م!)لمقاطعةامممت6-بممكرلألمحصب؟

هـ!صالشمالية"ثكرلا-*لأس

-كصبا،/
/رلم!كوينزلاند!ول

!دءلدا-الحنوسةأسبمكا-!زيتيةقصملأ-رز!ش

الغوبيةاستراليا

-سطر*--/ي!د-هلبملو.-ا/اكطىشوفا!ص!ححر اواتلا.!!محص---01ليوساو

-.(-:ه!لمحيه!/ض*!مع-لأ،1

اكهحم

!حعكاإ!!6.--يم-76--ط!

"*بر!ححضراواتعيررء"كأ.
ككلو

--ل!4-ءص-"ءلىمبطأطس

آص!بم

؟تسمانيافواكلإ؟3
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السياراتوإطارأت،الحديديةالسككوقضبان،المقوى

الثقيلة.والمعدات،الغذائيةوالمواد

بيرث

ويبلغ،الغربيةأستراليالولايةالسياسيةالعاصمةهي

%07نحوأي،نسمة432265171نحوسكانهاعدد

المنطقةسكانعددويزيد،الغربيةأسترالياسكانمن

الحضريةالمنطقةمساحةوتصل.نسمةالمليونعلىالحضرية

بعدعلىبيرثمدينةوتقع2.كم036.5إلىبيرثلمدينة

تطوراالمدينةوشهدت.سيدنىمدينةغربيكم.3353

فيهااكتشفحينماأم398و2918عاميكبيرا

وفيوشرقا.شمالأالضواحيتوسعتحيث،الذهب

أيضاالمدينةتطورتأم39و.ام189عاميبينماالفترة

فيالكبيرةالألبانومزارعالقمحمزارعنطاقتطويربسبب

نموفيمهمادوراالتخطيطأدىوقد،الغربىالجنوب

هذاعدلوقدام289عامتخطيطأولنفذحيث،المدينة

التيالسريعةالتطوراتبسببمراتعدةالتخطيط

إلىجنئاالسحابناطحاتتضمالتىالمدينةلهاتعرضت

القديمة.المبانيمعجنب

الثانيةالعالميةالحربمنذبيرثمدينةشهدت.السكان

بعسبب،وخصائصهمالسكانحجمفيكبيرةتغيرات

الذيننعسبةوتصلأستراليا.وضعتهالذيالهجرةبرنامج

ومعظمسكانها.من7%0إلىبيرثمدينةفيولدوا

للشعبالقويالسلهـالأوروبيتاريحيعكسبيرثفيشارع

البريطانيينالمهاجريننسلمنهمالأمشراليينمعظمإدإذالأسترالي

لأيرلنديين.وا

منالمدينةإلىالمهاجرينومعظم،البريطانيةالجزرمنهؤلاء

.وفيتنامأوروباأقطاربقيةومنأيضاالبريطانيةالجزر

مركزروكنجهامكوينانامنطقةتعدالاقتصاد.

عامفيهاأنشئتوقد،بيرثفىالثقيلةالصناعات

مصنعفيهاأقيمكما،للنفطمصفاةأكبرأم549

والموادالمعادنإنتاجمصانعمنكبيروعددللفولاذ

أنشئالعشرينالقرنمنالستينياتبدايةوفي.الكيميائية

ويعد.العالمفيللألومينامصنعأكبرجراديلمنطقةفى

تجمعاتأكبرمنكويناناميناءفيالحبوبشحنمركز

العالم.فىالبحريالنقل

منالحديديةالخطوطشبكةتمتد.والاتصالاتالنقل

والرعيوالزراعةالتعدينمناطقإلىوميدلاندبيرثمدينة

وتتوافر.الحضريةالمنطقةحدودخارجالواقعةوالغابات

شرقيالدوليالمطارويقع،والعباراتالحافلاتخدمات

والطائراتالطائرالطبيبلخدماتمطاروهناك،المدينة

الخاصة.

إلىإضافةيوميتانصحيفتانبيرثفيوتصدر

وهناك،أسبوعيةومجلةالأحد،يومتوزعانصحيفتين

للتلفاز.ومحطانالإذاعيللبثمحطان

فكتوريا

الجنوبىالطرففىفكتورياتمئرلاية.الحدائقولاية

منتظمغيرمثلثاشكلاوتأخذأستراليا،لقارةالشرقى

2،كم.006227نحوإلىمساحتهاوتصل،الأضلاع

طولأقصىيبلغحيثأسترالياولاياتأصغرمنتعدوهي

عرضهاويبلغكم978الشرقإلىالغربمنلها

كم.أ،677إلىسواحلهاطولويصل،كم467

للرعي.تستخدمساحليةسهولبوجودفكتورياوتتميز

شماليإلىفكتورياغربيمنالألمشراليةالألبجبالوتمتد

الشماليةالحدوديشكلالذي،مورينهرويعدكوينزلاند،

أستراليا.أنهارأكبرفكتوريا،لولاية

الذيالمتوسطالبحرمناخإلىفكتوريامناخوينتمي

شتاء.والمطروبالبرودةصيفاوالجفافبالدفءشميز

فكتوريامناطقأكثرهيالشرقيةالشماليةالجبليةوالمناطق

مطرا.

عامتعدادفيفكتورياسكانعددبلغ.السكان

مليون21.نحويشكلون،نسمة.971.2434ام199

02منأقلفكتورياسكانمن%03عمرويبلغ،أسرة

ولايةفىويعيعقعاما.65سنفوقفقط%او.سنة،

سكانمننسمةألفعشرأحدمنيقربمافكتوريا

يقربمافكتوريافىبالنصرانيةويدين.الأصليينأستراليا

من!44...نحوبهايوجدكما،السكانمن75%من
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00003و.،الأخرىوالدياناتوالهندوسالمسلمين

يمما.يهود

ملبورنمدينةفيفكتورياسسكانمن7%0ويعيش

مراكزفيالس!صانمن%09منيقربماويعيش،الكبرى

منذالحكومةمسؤولياتمنفكتوريافيوالتعليم.حضرية

بدأت،أرئجامعاتالآنبفكتورياوتوجد،ام872عام

ثمالثانيةالعالميةالحربومنذ،أم855عامملبورنبجامعة

.أخرىجامعاتثلاثافتتاح

فيوالحيوانيةالنباتيةالزراعيةالمنتجاتتأتي.الاقتصاد

الإنتاجذلكيليأعكتوريا،الاقتصاديالإنتاجمقدمة

وتشكل.والنفطالحجريوالفحمالذهبمنالمعدني

التيفكتورياولايةفيالاقتصاديالأساسحالياالصناعة

وأه!اكلها.لأ!مترالياالصناعيالإنتاجبثلثتسهم

.والحبوبوالخضراواتالكرومبف!صورياالزراعيةالمنتجات

ف!ضوريامراعيفيويربى.الدجاخمزارعمنآدلافوهناك

رأسمليونيونحوالغنممنرأسمليون27علىيزيدما

الغازاكتشففقدالمعدنيللإنتاجبالنسبةأماالبقر.من

كتشفواأم،659عامجيبسلاندسعاحلفيالطيعي

بهااكتشفتوقدأم،679عامنفسهالساحلعلىالنفط

.والرصاصوالفضةالنحاسخامات

فيفكتوريافيالذهباكتشافأنبالذكروجدير

ماإلىأدىالميلاديعشرالتاسعالقرنمنالخمسينيات

الهجراتتوافدتحيث،الذهبعلىبالتهافتعرف

أساأمشراولاياتأكثرمنفكتورياتصبحأنإلىأدتالتي

إلىملحةحاجةأوجدكمياتهتناقصأنإلاسكانا،

أضحويليةاللصناعاتوبالنسبة.أخرىاقتصاديةأنشطة

فيتعملفكتوريافيأمحاملةاالقوىمن%22فإن

من08%علىيزيدماويتركز،التحويليةالصناعات

فيجيلونجمدينةوتأتي،ملبورنفىأ!لايةاصناعات

الثانية.المرتبة

حيث،الخيلسباقاتفيعالميةشهرةلملبورن.السياحة

فيبا!شمرارويعقد،العالمممباقاتأشهرملبورنكأسيعد

موطناملبورنوتعدأم،861عاممنذعامكلمننوفمبر

وتقام.عاممائةمنذتمارسالتيالأستراليةالكرةل!عبة

وتجذبملبورنملاعبفيالكري!جمتفىعالميةمباريات

اشياضاتبعضوتمارس.عامكلالسياحمنكبيرةأعدادا

يؤديمما،إيلدونبحيرةوفيملبورنشواطئعلىالبحرية

46كذلكتضمالتيفكتورياإلىالسائحينتوافدإلى

إلىإضافةوطنيا،فنياومتحفاوطنيةومحميةمتنزها

.المميزةالشعبيةالمهرجانات

للوقمركزاملبورنمدينةتعد.والاتصالاتالنقل

فيوتصدر.فكتوريافيوالسفنالجويةوالخطوطالبرية

فيكتورياعنموجزةحقائق

.د!لبور:صمةلعا

.لالارات،يحرويك،حيلوعملموهـد،:الرئيسيةللدن

الححم(.حيثم!الحامسة)الولايةش!0062722:للساحة

!مالولايات)ثاليةسسمة4لأ971243م6191عامتعداد:لسكان

احس!!اد(.احيت

الحليص،،الفواكه،الأحشابا:والحيوانيةالزراعية:الرئيشةلمنتجات

القم!،الحصراوات،الأعاماواسي!روااووراالأاجاد،امعتحاتو

الملابس،ال!صيميائية،المحتحاتالبساء،مواد:الصناعة.اصوفا

والأقمشمة.الأحديةا،المترولات،الغدائيةالمراد،الزراعيةالآلات

الطبيعيوالعارالححريالمحم:اللعادن.حفيفةهمدسيةصماعات

.اسفصأاو

محطاتثلاثوتوجد،يوميةصحفثلاثملبورنمدينة

للتلفاز.محطةوالإذاعياللث

ملبورن

أمشراليا،فيالكبرىالمدنوثانيةف!ضرريا،عاصمة

ويشكل،نسمةمليون.203بنحوسكانهاعددويقدر

مساحةوتبلغفكتوريا.!ع!صانمنتقريبا%66سكانها

منطقتهامساحةوتصل2أكم0/85نحوملبورنمدينة

بملبورنيعرفماوهو2،كما/0016إلىالحضرية

مركزعنوالغربيةالشماليةالضواحيتمتدحي!،الكبرى

كم،04إلىشرقاالضواحيوتمتد،كم02بنحوالمدينة

إلىالشرقيالجنوبصوبأعاامتدادأقصىويصل

صم.

03بمعدلسنوياملبورنسكانعدديزيد.السكان

السكانمننسمة2)005نحوويعيش،نسمةألف

المدينةإلىالمهاجرلنالسكانوثلث،المدينةفيال!صليين

بقيةأماوأيرلندا،بريطانيامنهمأم459عاممنذ

آلحميا.شرقيجنوبودولأوروباأقطاربقيةفمنالمهاجرين

17و.ابتدائيةمدرلممة006علىيزيدماملبورنوفى

المدارسمنالعديدإلىإضافةحكوميةثانويةمدرسعة

الكلياتوبعضكلية61وحامعاتثلاثوهناك.الخاصة

المتقدمة.التقنية

لولايةوالتجاريالإداريالمركزملبورنتعدالاقتصاد.

الميناءوهيأ!شراليا،مصانعمن%03وتضماف!شوريا،

منطقةفيويقعفكتوريا،لولايةالمواصلاتومركزالرئيسى

منها،مصنع00087علىمايزيدالحضريةملبورن

الميناء،مرافقمنبالقربالنفطومصافيالثقيلةالصناعات

والمشروباتالأغذيةوصناعاتالصغيرةأ!حناعاتاوتششر

المدينةأطرافعندوالورقوالطباعةالأحذيةواوالملابمم!

الضواحي.وفي



967لياستراأ

نملبور

وفي،المدينةداخلالنقللمجم.والاتصالاتالنقل

مايزيدخلالمنوذلك،الكهربائيةبالقطاراتالضواحى

سنويا،راكبمليون07نحوتنقلقاطرة001على

المدينةوترتبطخطا،042علىالخاصةالحافلاتوتعمل

التيالكهربائيةالقطاراتخطوطمنبشبكةبالضواحي

افتتحفقدالجويللنقلبالنسبةأما.الأرضتحتتسير

هكتارا2)041مساحتهوتبلغأم079سنةالدوليالمطار

كم.02نحوالمدينةعنويبعد

أستراليا،فيالشحنموانئأكبرمنملبورنميناءويعد

سفينة006/1يخدمونعامل000/4الميناءفيويعمل

المنتجاتمنمعظمهاطن،ملايينستةنحوويصدرسنويا،

طن،ملايينسبعةنحوالوارداتوزنويبلغ،الأولية

صناعية.منتجاتمعظهما

صحفوثلاثيوميةصحفأرلغملبورنفيوتصدر

الأجنبية،اباللغاتتكتبصحفعدةإلىإضافةأسبوعية

براممختلفةتذيعالإذاعيللبثمحطاتأرلغوهناك

ت!فاز.محطةوهناك،لغةوأربعينبسبع

تسمانياولاية

منها،الشرقيالجنوبإلىتقعأستراليا،ولاياتأصغر

هوكم024اتساعهيتجاوزلامضيقعنهاويفصلها

،م9و.55بينماالمضيقهذاعمقويتباين.باسمضيق

الغطاءذوبانقبلبأستراليامتصلةأرضاالمضيقهذاوكان

12ر...إلى)8...منيقربمامنذالعالمىالجليدي

هيرئيسيةجزيرةمنتسمانيامقاطعةوتتألف.سنة

فانباسمأم856عامحتىتعرفكانتالتيتسمانيا

برونى،أشهرها،الصغيرةالجزرمنومجموعةديمنزلاند

نحوللمقاطعةالإجماليةالمساحةوتبلغوكنج،وفلندرز،

2.كم/00867

السهولوجوديقتصر،وهضبةجبليةولايةتسمانيا

ومناغ،الشرقىوالشمالالغربيالشمالأقصىعلىفيها

شتاءباردصيفاالحرارةمعتدلجزريمناختسمانيا

الشتاء.فصلفيالمرتفعاتعلىالثلوجوتسقط

بنحوام299عامتسمانياسكانعددقدر.السكان

الحضريةالمناطقفىمعظمهميعيعقنسمةمليوننصف

وديفونبورت،ولونستون(،)العاصمةهوبارتمدينة:مثل

المناطقوفيالغربيالشاطئعلىالعيمشالس!شانويتجنب

العالية.ورطوبتهالشتاءبرودةبسبببمالجبلية

التعليمنظامتطقبريطانيةمستعمرةأولتسمانياوتعد

فيجامعةتسمانياوفي،أم986عامفيوذلك،الإلزامى

.لونستونفيتقنىومعهدهوبارت

مصادرعلىتسمانيافيالاقتصاديعتمدالاقتصاد.

الغاباتفيوالعملالسمكوصيدالزراعةهيأساسية

والصناعة.والتعدين

الشماليالساحلالكثيفةالزراعةتسود.الزراعة

الحيواناتوالقفوعلفالشعيرالجزيرةوتنتج.الغربي

والخنازيرالأبقارتربىكما،والتفاحوالفاصوليا

.والأغنام

فىتسمانيافيالأسماكصيدأزدهر.الأسماكصيد

صيدفىنسمةأو...نحوويعمل،الأخيرةالسنوات

000/07عنيقللابمااسشويإنتاجهمويقدر،الأسماك

تصديرها.يتمطن

ويعمل،الجزيرةمساحةنصفالغاباتتغطي.الغابات

قماإلأخشاب.فيالسكانمن%ا5نحو

علىالمعدنيةالخاماتمعظمتتركز.والتصنيعالتعدين

النحاس:المعادنوأهم.الجبليةالطيعةذيالغربىالساحل

أما،الحجريوالفحموالزنكوالفضةوالحديدوالقصدير

تسمانياولايةعنموجزةحقائق

.هودارت:الولايةعاصمة

وديفونبورت.وحليمورتحت!ىولونستونهوبارت:الكبرىالمدن

الأمشرالية.الولاياتأصغروهي2كه.0867،:اللساحة

نسمة.452لم847أم119عامتعداد:السكانعدد

والفواكهالألبانومنتجاتاللحوم:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

.الخامالصناعةوخش!والأصوا!ىوالبطاطسوالأغام

وحفظالألبانومشحاتوالملابسوالإسمنتالفحم:الصناعة

الطباعةوحبروالبلاستيكوالورقوالزحاجالحضراواتوتعلي!

والزدك.والتيتاليومالحامالصناعةوخمتبوالأحماض

والفضةوالرصاصوالحديدوالسحاسالحجريالفحم:التعدين

نك.شوا



لياأسدرا068

العاملةالقوىمن%25نحوبهافيعملللصناعةبالنسبة

والموادالخشبولبابوالأقمشةالكيميائيةالموادوتنتج

الأأجان.ومنتجاتالمعدنية

الشمالبةالمقاطعة

قارةمعساحةسدسنحوالشماليةالمقاطعةتشغل

تسمانيامساحةالمقاطعةهذهمساحةوتساويأستراليا،

،القارةووسطشمالىمنكبيرةمساحةوتغطيمرة،02

الغربيالشمالوفيأرافوراالشرقيالشمالفىويحدها

الغربومنكوينزلاندالشرقمنويجاورهاتيمور،بحر

هذهوتشتهر.الجنوبيةأسترالياالجنوبومنالغربيةأستراليا

الجميلة.الطبيعيةومناظرهاالمعدنيةبثروتهاالمقاطعة

مدارشماليالشماليةالمقاطعةأخماسأربعةويقع

منالشماليالجزءويعرفالحار،النطاقفىأي،الجدي

فترةمدىعلىغزيرةأمطاراويتلقى،النهايةبق!ةالمقاطعة

الأمطاركميةوتصلسنوياأشهرخمسةإلىثلاثةمنتمتد

ملم.أو008إلى

حصبالشماليةالمقاطعةسكانعددبلغ.السكان

مدينةويقطن،نسمة175)253نحوأم869عامتعدأد

معظممنخليطوسكانها،نسمة.91378نحودأروين

بلدانومنوفرنسيونوألمانوإيطاليون)يونانيونالعالمدول

بمالاسيويينمنكثيرداروينفىويعي!ق(أخرىأوروبية

فيويقطن.وفيتناموالفلبينوماليزياالصينمنالقادمين

السكانمننعسمة000/92نحوالشماليةالمقاطعة

السكانمننسمة00091نحوويعي!ق،الأصليين

النائية.المناطقفيمنعزلةمجتمعاتهيئةعلىالأصليين

المقاطعة،فيس!صانيتحمعأكبرداروينمدينةوتعد

سكانعددويباتقريبا،المقاطعةسكاننصفتضمحيث

المدينةهذهوتشكل،نسمة.00023نحوسبرنجزأليس

الأبقارلتربيةومركزاالحديديةللسككمواصلاتمركز

مركزوهي،كاثرين:مثلأصغرمدنوهناك.وللسياحة

نسمة.007.5نحوسكانهاعددويبين،ورعويزراعي

مايزيدالشماليةالمقاطعةفىفينتشرللتعليمبالنسبةأما

عددويبلغ،طويلةمسافاتبينهاتفصلمدرسةا05على

طالب،34).00منأكثرالمدارسهذهفيالمسجلين

التعليمخططوقد،الأصليينالأستراليينمنتقريباثلثهم

حيث،السكانيالتوزيعمثطليتلاءمالشماليةالمنطقةفي

المعزولة،المناطقفيواحدمدرسعلىتعتمدمدارستوجد

وهناك.الأصلييناسم!!انمنالصغيرةالمجموعاتومناطق

والمراسلة.المذياعطريقعنبرامجهماتبثمدرستان

الخاصةبلغتهمالتعليمالأصليينالأستراليينلأطفالويمكن

المقاطعةفيوتوجد،المدرسةمنالأولىالسنواتفى

توجدكماالعليا،والدراساتالتقنىللتدريبمعاهد

الشمالية.المقاطعةجامعة

غنية،مقاطعةبأنهاالشماليةالمقاطعةتتميزالاقتصاد.

ويتوافر،الرعويةالأعشابلنموالصالحةالتربةفيهاتتوافر

الغاباتوتنمو،المقاطعةمنالش!اليالثلثفيبكثرةالماء

منأكثروهناك،الشماليةالساحليةالجبالفيالطيعية

مننوعا35و.،الطبيعيةالنباتاتمننوع008.2

منأكثرتسجيلوتم،الثديياتمننوع01و.الطور،

،الفراشمننوع001علىومايزيدال!سماكمننوعا05

طبيعية.جنةبأنهاالشماليةالمقاطعةالباحثينبعضويصف

فىالتروةمصادرأهممنالتعدينيعدالتعدلن.

والبوكسيتاليورانيوممناجمأكبرهناويوجد،المقاطعة

منكبيرةكمياتعلىالعثورتمكما،العالمفيوالمنجنيز

جروتوفي.والنحاسوالذهبالطبيعيوالغازالنفط

ويصدرالعالمفيللمنجنيزالكبرىالمناجمأسثثايقعأيلاند

والصين.الاتحاديةروسياإلىإنتاجهمنجزء

ألاستغلالأنماطأهممنالأبقارمزارعتعد.الزراعة

منضئيلةبنسبةالجاموسويسهم،المقاطعةفيالزراعى

الحيةوالجواميسالأبقارالمنتجونويصدرالمزارعيندخل

.اللحومإلىبالإضافة

شماليفىصغيرةمساحاتعلىالزراعةوتمارس

أديليدونهرممبرنجزأليسمنبالقربخصوصاالمقاطعة

والفاصولياالشاميةالذرة!ناوينئ،داروينمنوبالقرب

الصوياوفولالبيضاءوالذرةالسودانىوالفول

.لخضراواتوا

وتطويرالأسماكبصيداهتمامهناك.الأسماكصلد

جديةمحاولاتهناكأم089عامومنذ،جديدةمصائد

ويبلغ،الشماليةالمقاطعةفىالقرش!لأسماكمصانعلإنشاء

52بيقدرماالأسماكصناعةمنالشماليةالمقاطعةإنتاج

سنويا.أسترالىدولارمليون

الشماليةالمقاطعةعنموجزةحقائق

وي!.راد:صمةلعاا

وكاتري!!مبربحزوأليصوبالمرستودوجاليرو،داروين:الرئيسيةاللدن

كريك.وتيافو!لولبي

2.كمالا634لا002:المساحة

سمة.532751:السكان

والدرةالشاميةوالدرةوالحاموسالأبقار:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

البيضاء.

والقصديروالممجميزوالذهصوالحديداسحاسوا!سي!البو:التعدين

.ليومواليورا

.والقريدسوالجاموسالأ!ارلحومتصسيع:الصناعة



681أستراليا

هموممنوالاتصالاتالنقليعد.والاتصالاتالنقل

المراكزبينالطويلةالمسافاتبسبب،الشماليةالمقاطعة

الرئيسيالميناءداروينمدينةوتعد،والفيضاناتالسكانية

أوليعدالدوليداروينمطارأنكما،الشماليةللمقاطعة

اسيا.منالقادمةالطائراتفيهتهبطمطار

تبثللتلفازمحطاتسبرنجزوأليسداروينفيويوجد

المايكروويف.خطوططريقعنبرامجها

كوينزلاندولاية

قارةمنالشرقيالشمالفيكوينزلاندولايةتقع

عرفتوقد،المساحةحيثمنالثانيةالمرتبةوتحتلألحشراليا،

وقدعليها،الشمسسطوعفترةلطولالشمسبولاية

فصلفيالسياحمنكثيرةأعدادجذبعلىذلكساعد

.الباردةالمناطقمنالشتاء

رغبةعلىبناءالاسمبهذاكويخزلاندسميتوقد

عنمورتونخليجمقاطعةفصلتمأنبعدفكتوريا،الملكة

منالسادساليومفيويحتفلام985عامويلزنيوساوث

كوينزلاند.تأسيسبذكرىعامكلمنيونيو

حعسبكوينزلاندولايةسكانعددبلغ.السكان

ويقدر،نسمة.61778922نحوأم199عامتعداد

نسمة.070.07بنحوالولايةفيالأصلييناسمكانعدد

مضيقجزرسكانمننسمة955.41العددهذاويشمل

برزبين،العاصمةفيالسكانمن%04نحوويعيشتوريز،

الريفية.المناطقفىيعيشونالسكانمن%02منوأقل

إلىالريفمنمتزايدةسكانيةهجرةكوينزلاندوتشهد

فرصونقصالزراعيةالالاتاستخدامبسبب،المدن

إيسامونت:مثلالتعدينمراكزتشهدكما،العمل

سريعا.نياسكانمواوكيرنز،وجولدكوست،وجلادستون

إلىستسنمنالمجانيالإجباريالتعليمنظامويطبق

وتدير.ابتدائيةمدرسةأ03!0نحووهناك،سنة15

فتديرهاالمدارسبقيةأما،المدارسهذهمن8%0الحكومة

)منهاثانويةمدرسة032نحووتوجد،الختلفةالكنائس

13كذلككوينزلاندفىيوجدكما(خاصةمدرسة08

العالي.للتعليمكلياتوخمسالتقنيللتعليمكلية

علىالاقتصاديةكوينزلاندثروةتعتمدالاقتصاد.

ومن.العاملةالقوىمن%01نحوفيهايعملالتيالزراعة

فإنهكتار،مليون731إلىتصلالتىالولايةمساحة

ملايينثلاثةوتستغل،للرعيتستخدمهكتارمليون551

ملايينأربعةزراعةتموقد.المحاصيلزراعةفىهكتار

العروضفيالولايةلامتدادونظرا.الرعويةبالنباتاتهكتار

يمكنالمتنوعةالمحاصيلمنعدذافإن،المداريةوشمبهالمدارية

المحاصيلبينالأولىالمرتبةالحبوبوتحتل،هناكزراعتها

الشامية،والذرةالقف!:الحبوبوتشملالمزروعة

والخضراوأتوالفواكهالسكرقصبويعدوالشعير.

منالسودانيوالفولوالتبغوالقطنالزيتيةوالحبوب

كوينزلاند.فيالمهمةالمحاصيل

اللحوملإنتاجوالدواجنوالأغنامالأبقاروتربى

والبيض.والأصوافوالألبان

لاقتصادالفقريالعمودالتعدينيشكل.التعدين

منأسترالياصادراتنصفالولايةتنتجحيثكوينزلاند،

ويصدر،لهمستوردأكبراليابانوتعدالحجريالفحم

وأوروبا.آلمميافيدولة03منأكثرإلىالحجريالفحم

والذهب.والزنكوالرصاصوالفضةالنحاستنتجكما

الذهباستخراجمناجمأكبرأحدكدستونمنجمويعد

أستراليا.في

الصناعيةالمراكزأكبرمنبرزبينمدينةتعد.الصناعة

للصناعاتمجمعاتفيهايوجدحيثكوينزلاند،في

والأقمشةالسياراتومحركات،والمعدنيةالهندسية

السكروتكرير،اللحومتعليب:مثلالغذائيةوالصناعات

الكيميائية.للأسمدةومصنعانللنفطمصفاتانبهاوتوجد

فيهاوتوجد،للصناعةمهمامركزاإبسوششمديخةوتعد

الكيميائية.والأسمدةوالأنابيبللطوبمصانع

النحاسلتنقيةالعاصمةخارجمصانععدةوتوجد

قنتجمصابأخرىوهناك.الألومنيوموصهروالنيكل

الموادتصنيععلىالمعاملمنعددويقومالمسب.الإسمنت

واللحمكالسكرالمقاطعةفىتنتجالتيالأوليةالخام

والحليب.

الحديديالخطعلىقطارانيعمل.والاتصالاتالنقل

أخرىقطاراتثلاثةوهناكوكيرنز،برزبينبينالواصل

كوينزلاندعنموجزةحقائق

بررررن.:صمةلعاا

وإبسويت!قوتوومباوتاونزفيلكولستوحولدلرزبين:الكبرىاللدن

وجلادستونإيساومونتبيرعوبمداوكيرنزوماكىوروكهامتون

ريبورو.وما

.المسا!حيثمنالولاياتثانيةوهي2،كم727.1لم002اللساحة:

سكانا.الأمشراليةالولاياتثالثةوهىلسمة2).716789:السكان

الشعير،الخنزير،لحم:والحيوانيةالزراعيةالثروة:الرئيسيةالمنتجات

،الأغنام،السودأنيالفول،الشاميةالذرة،الفواكهالقطه!،الأبقار،

.الصوف،لقيماالتئ!السكر،،الذرة

،الرصاص،الذهب،النحاس،الحجريالفحم،البوكسيت:التعدين

الزنك.،اليورانيومالقصدير،،الملح،النيكل،المعدليالرمل

المفط،،الآلات،الكيميائيةالأسمدة،اللإسمنتالآجر،:الصناعة

الحام.الصناعةخشبمنتجات،الأقمشة
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فىوالتصنيعالتعدين

الحريطةهذه.أستراليا

الرئيسيةتو!حإلأماكن

أمحتراليافىللمعادر

التصنيعفىمراوكذلك

ويحري.الرئيسية

معظمع!التنقيص

فإنهاولهدا،المعادن

صساعةمراكرتشكل

الأ!مترالية.االتعدير

اسئيسيةاكرلأمااوتوضح

عريض،بخطللتعدين

أماأ!حعر.بحطوالأقل

فإلهاا!ساعيةاالمراكز

الأحمر.أسلونباموضحة

صناعيمركز،

الجويةالخطوطوتعملكوينزلاند.فيالرئيسيةالمدنتربط

الجويأضقلاخدمةشي)أنست(الجويةوالخطوطالأمشرالية

المدنبينتصلمحليةجويةخطوطجانبإلىالمقاطعةفي

.والصغرىالرئيسية

الجنوبيةأسترالياولاية

حيثمن،الثالثةالمرتبةالجنوليةأ!مترالياولايةتحتل

الساحلعلىوسطاموضعاالولايةوتشغل،المساحة

!عاحلهاطولويصلالأمشراليةالقارةثمنوتغطيبمالجنوبي

الجنوبيةأممتراليااتساعويصل.كم3)ء..منأكثرإلى

2.كم849)377إلىمساحتهاوتصل،كمأ،013إلى

جفافا،أ!شرالياولاياتأكثرالجنوبيةأمشرالياولايةتعد

ملم254منأقلمساحتهامن08%علىيسقطحيث

الجنوبيةفألمشرالياذلكمنالرغموعلى!شويا.الأمطارمن

الولايةوتعلنوالحديد.والملحوالقجحللشعيرمهممنتج

أديليد،مهرجانلسببالمهرجاناتمقاطعةأنهانفسهاعن

أ!شرالياوتشتهرباروسا.واديفيالعنبقطفومهرجان

إلىأسمياحاتجتذبالتيلوفتيجبالبسلسلةالجنوبية

والمغاراتجامبيرمونتفيالبركانيةأجحيراتاجانب

جنوبفيالملكيةالصنوبروغابةناراكورتفيالجيرية

للسياحة.عامةمناطقهذهكل،الولايةشمرقي

حمسبالجنوبيةأسترالياسكانعددبلغ.السكان

7%هيعيش،نسمة655004.1)أم199عامتعداد

.أخرىمدنفي%أ7ويعيشأديليد،العاصمةفيمنهم

العملفرصلتوافروذلكالمدنفيالسكانويتركز

الآسيوييناللاجئينمنكثيرهاجروقد.والتسليةوالمدارم!

عام%.7،منالآ!ميوليننسبةرفعمما،المقاطعةإلى

.أم869عام%2إلىأم819

لممنمنجمئالأطفالعلىإلزاميالتعليم.التعليم

وينتظم.متاحالثانويوالتعليم.لمحخة51إلىمشواتست

الجامعي،التعليم:هيقطاعاتثلاثةفيالعاليالتعليم

هماجامعتانالولايةفيوتوحد.التقنيوالتعليم،أمملياتوا

فلندرز.وجامعةأديليد،جامعة:

حيثالزراعةعلىالجنوبيةأسترالياتعتمدالاقتصاد.

إلىالجنوبيةأستراليافيالمرويةالأراضيمساحةتصل

المثمرةوالأشجارالكرومأشجارريويتمه!شار،00087

وتنتج.المرويةالمناطقأهممنمورايواديويعد،والحدائق

أ!شراليا،فيالشعيرإنتاجمن%37نحوالجنوبيةأستراليا

ولأستراليا.القمحمن%41والبرسميما،حبوبمن%8وه

ويصل.الختلطةواشراعةالجافةالزراعةفيشهرتهاالجنوبية

والتيرأس000.49إلىللحومهاتربىالتيالأبقارعدد

----رر--د!"-!؟ق-ول!-!!؟-لأا//كسيت

(ل!ص--!(-7-/بوبوكبل!بت،لمفإال!المحبط

الف!المحهضيورإن!ولأ،منجنبز!اخالحلوررب

(نوكسيت؟!رول--*ء--!%6

رز،ازصاص3!،6لم

لاح!مجذلد!زنك--لا-!/

ف!سح!لأ3!فصه!!!-.،1

-!!أأالشماليةالمقاطعة%!6/،!ي!ا

.أرصاصزنك!دولر!يللا-لا

ريت!عكارصالحديدلخامإأنحاه!س!نحاسفضهأ!ا9!---أ

-صالحديد--الحدخالأخااأااللبرموث!بوراليوم.ا

لأم%فوسفاتلحجريكحم!!

/ش!از!كوينزلاندفح!ثخجري

بوناسم!امدحالغربيةاستراليا!-ص---ح!--------------أ+ؤهب

يبما!زيت%غاز-!سو،لم

!-لاه!ذه!يورانيوما!كلرم()حجرلأوبال\؟13أغازنيةلا*برمالمملي!

!لا،...أالجنوبيةكحمشثراليااا،ألش!شوحثثمنتيهوتآخولؤويلز--

!مهنيكل!ملح

6،صالحدلد!-جبشسهـخاري!يومأممصىنحاسمعدنمهرمالا

"يبرتده!ء-صصص--6مالال!إليلمالتارصاصزنكحجريفحمكا/ا

ا)بوكسيتبالرايت،!حصلأ!ةحلىو-لاحبمحمصص7ءعبند،جو!

-ححرى--كافحمجيري-خجر-سلأ،3لثا1سحمص!!ضديح?لى!ت

\-.!وع3--جيريحجر.5ولوشحو

ررتحفكلو!جبيأحىلنراح

!ا-!ار!روبيفحم،حهخيري

ء!عير*لنهاز

تعجستن!فيب

قيانهفلمحيطاالجدبأحا3-

لو
-7ء-شسسلورير

لخا!مي!بايرال!تعجسدنضيح

هو!اهـ!!!حمكنسمانلا
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تغطىالجافةالمراعى

الواقعةالأراضيمنكثيرا

المترقية.المرتفعاتعرلى

ترعىالتيالمنطقةوهذه

فيالضأدقطعادفيها

حزءهيأسترالياحوبي

الهضبةأراضيمن

الغربية.

الجنوبيةأسترالياوتنتجرأس،!53...إلىلحليبهاتربى

ال!سعترالي.الجبنإنتا!مامن%ا5

أسعتراليافيالرئيسيينالمعدنينوالغازالنفطيعد.التعدين

فيوالغازكوبرحوضفيالنفطحقولوتوجد،الجنوبية

رديءأنهإلاكبيرةبكمياتالحجريالفحمويوجدمومبا،

فيويوجد.مع!إلأرضمنبعيدةأعماقوعلىالنوع

هذهوتنتج،واليورانيوموالنحاسالحديدالجنوبيةأستراليا

الكريمة،الأوبالأحجارمنالعالمحاجةمن8%0أ!لايةا

الثقيلالباريتلمعدنالاساسيالمصدرأيضاتعدأنهاكما

النفط.عنالتنقيبآلاتصناعةفييستخدمالذي

الجنوبيةأستراليافىالصناعىالإنتاجيتفوق.الصناعة

فيويعمل،الأخرىالاقتصاديالإنتاجأنواعجميععلى

الجنوبيةأسترالياعنموجزةحقائق

أديليد.:الولايةعاصمة

لورتأوعستا،!رتحامبير،ماولتوايالا،أديليد،:الكبرىاللدن

لمكولن.بورت،بري

.!ك!482لم377:المساحة

!سمة.04،1،،655أم199تعداد:السكان

،الألبانمشجات،اللحومالشعير،اللور،:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

الصو!ى.،القمحالحضراواتء،،الفواكه

القطنية،المنتجات،الكيميائيةالمواد،أطالاتصاأجهزة:الصناعة

،الالات)الفولاذ(،والصلبالحديدمنتحات.ال!ئهربائيةالمشجات

السف!.وق!إلغيار،السيارات،المعديكةالأسابيب

خام،الجبص،الدولوميت،النحاس،الحجريالمحم،الباريت:التعدين

ال!طس،،الملح،لأولالا،الطعيعىالغاز،الكلسيةأ!كمخورا،يدلحدا

.يكومليوراا

.الأسداكمنأفياععدةصدنا!طرقوم:الأ!مماكصيدصناعة

.لورقوا،الخش!ولسا!،اللإتالحش!:لغاباتا

العاملة،القوىجملةمن%02نحوالتحويليةالصناعات

وسالزبوريإليزابيثوحولأديليدغريالصناعاتوتتركز

فيالصناعاتأكبرالسياراتصناعةوتعدأديليد،شمالي

وصناعةالفولاذ:مثلأخرىصناعاتوهناك،الولاية

الغذائيةوالصناعات،والبلاستيكوالملابسالأخشاب

.واللحوم،والجبن،الحليب:مثل

نظامالجنوبيةأستراليافييتوافر.والاتصالاتالنقل

العاصمةفيالطرقمعظمتلتقيحيث،متطورةطرق

وفكتورياملبورنمعسريعةبطرقأديليدوتتصلأديليد،

الولايةوتربط.الأستراليةالمدنمعظمومع،وسيدني

الغربيةأستراليامعالحديديةالسككخطوطمنبشب!صة

يقومحيث،الجويبالنقلالمدنبينالانتقالويتم.وملبورن

الولاية.فيمركرا28بينالمسافرينبنقلالداخلىالطيران

،ام829عامافتتاحهتمأديليدفيدوليمطارويوجد

محطة27جانبإلىوهاتفوبرقبريدخدماتوهناك

للتلفاز.محطة32والإذاعيللبث

ويلزنيوساوثولاية

مساحةوتغطيأستراليا،منالشرقيالجنوبفيتقع

قارةمساحةمن%أ.يعادلماأي2،كم108و006نحو

الشرقومنكوينزلاند،الشمالمنويحدهاأستراليا،

أسترالياالغربومنفكتوريا،الجنوبومن،الهادئألمحيط

رئيسيةمدنثلاثويلزنيوساوثولايةوتضم.الجنوبية

نصفمنأكثرويعيشوللونغونغ،ونيوكاسلسيدني:هى

مسيدني.فىالمقاطعةسكان

الساحلكوكجيمسالبريطانيالملاحشاهد

عليهوأطلق،أم077عاممرةلأوللأدحشرالياالشرقى

الولاياتأغنىالولايةوهذهويلز.نيوساوثا!عم
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والصناعةاررأعةهـالاتفىتطوراوأكثرهاالألمشرألية

والتعدين.

بنحوحالئاالسكانعدديقدر.السكان

ولايةسكانمن9%0نحوويعيم!.نسمة269.731/5

القرىفيأوضواحيها،فيأو،المدنفىويلزنيوساوث

نحوويعيش.نسمة002علىسكانهاعدديزيدالتي

)مميدنيالكبرىالثلاثالمدنفىالسكانمن%75

فيالتحضرنسبةارتفاعويعودوللونغونغ(.ونيوكاسل

الترفيهوخدماتوالتعليمالعملفرصتوأفرإلىالولاية

ويلزنيوساوثشهدتوقد.بالريفمقارنةوالاستجمام

المهاجرينومعظم،الثانيةالعالميةالحربمنذواسعةهجرة

وأيرلندا.بريطانيامنوبخاصةأوروبامنقدموا

بدايةالأطفالعلىالولايةفىالإجباريالتعليمويطق

وتحلقى،مجانيوالتعليم.سنة15وحتىالسادسةسنمن

المراسلة.طريقعنتعليمهمالولايةفىالطلاببعض

إلىبالإضافة،تقنيةكلية132ويلزنيوساوثفيويوجد

العاليللتعليممؤسسة18وهناك.الدوليةللدراساتكلية

.جامعاتتسعبينهامن

الزراعةعلىويلزنيوساوثولايةتعتمدالاقتصاد.

يتراوحبهاالأمطارومعدل،المشمسالمعتدلبمناخهاوتتميز

الشماليةالمسواحلعلىملم3022و.ملم071بين

أية.الأمشراالألبعلىالأمطاركميةوتقل،والجنوبية

حيويةوهىويلزساوتليو!يالتيتلكتحتسهالذهبيةالقمححقول

واليابانللصننالقمحسهائلةكمياتأسترالياوتبعأستراليا.لاقتصاد

الآسيوية.الأقالارسوغيرها

ويلزنيوساوثعنموجزةحقائق

سيدني.:الولايةعاصمة

.وتامورت،وألبوريواحاواحاميتلاندوللولغونعليوكاسل:اللدنأهم

احسماحة.حيثمىالرابعةالولايةوهيك!1082لأ0،6:اللساحة

أكثرمنوهينسمة269731.5أم199تعداد:السكان

سكانا.الوللايات

الكيميائية،المواد،الزراعىالتصنيع:التصنغ:الرئيسيةالمنتجات

والصلبيدلحدا،جيةاشجالصناعاتا،الأسمدة،لملاسا

لألمشة.ا،لورقا،ترالسياا،لاتلآا،(لفولاذا)

الرمل،الرصاص،الكريمةالأححار،المحاس،الحجريالفحم:اللعادن

الزنك.ير،القصد،الفضة،نيالمعد

،الضأن،العسل،الفواكه،الألبانمشجاتالج!:الغابات:الزراعة

.الأسماكصيد،الصولص،القمحاصسكر،ا

،المياهنقصمنويلزنيوساوثمنجهاتبعضوتعانى

الأرتوازيةالآباربحفرالداخليةالمناطقفيالمزارعونويقوم

أهممنالأغنامرعىحرفةوتعد.حيواناتهممنهالتشرب

الولايةمناطقجميعفىتمارسالتيالزراعيةالأنشطة

من36%الولايةفيويوجد.العساحليالإقليمباستثناء

الختلطة،الزراعةاهناكوتسود،الأسترأليةالأغناممجموع

.الأغنامتربيةجانبإلىالقمحيزرعحيث

وعلىالعساحليةالمناطقفيالأبقارتربيةوتتركز

تزرعالولايةجنوبيوفي.الغربيةوالمنحدراتأ!ضابا

والكرز،والخوخ،الكروم:مثلالفواكةأتمجار

زراعةتنتشرالولايةشماليوفيواللوز.،والحمضيات

الأمشراليالأرزمن%09)والارزوالقطنالسكرقصب

وحدها(.ويلزنيوساوثولايةفييزرع

نيوساوثولايةفىمهمةصناعةالأسماكصيدويعد

أنواعوقتوافرللصيد،السواحلجميعتصلححيثويلز،

وجرادوالتونةوالبوريالنهاشمنها:الأسماكمنعديدة

وغيرها.والمحاروالقريدسالبحروسرطانالبحر

وتنئ،كبيرةبكمياتالحجريالفحميتوافر.التعدين

مركزهلبروكنمنطقةوتعد.القارةإنتاجنصفالولاية

والرصاصالفضةمنهاويستخرج،الرئيسيالتعدين

،النحاسمثلأخرىمعادنالولايةوتنتجعبموالزنك

والقصدير.

نسبةالصناعيالمجالفيالعامليننسبةتفوق.الصناعة

مدينةوتعدويلز،نيوساوثفىالزراعيالمجالفىالعاملين

نأكماأستراليا،فيالصناعيةالمدنأكبرمنسيدني

الصناعيةالمراكزمنتعدانووللونغونغنيوكاسلمدينتي

الكيميائية،والموأدالزراعيةالمعدأتالمصانعوتنتج.الكبيرة

والنسيج.،والورقوالسيارات،الزجاجيةوالأوأنى
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ويلزنيوساوثولايةفيتتوافر.والاتصالاتالنقل

الحكومةوتدير،السريعةالبحريةالطرقمنجيدةشبكة

ويمكن،الولايةعبرتمتدالتيالحديديةالسككشبكة

فىبرزبينإلىملبورنإلىسيدنيمنالانتقالللسكان

رئيسيةخطوطخمسةوهناك.ومريحةسريعةقطارات

فيويوجد.الاتجاهاتجميعفيتسيرالحديديةللسكك

62ويلزنيوساوثوفى.عالميأحدهمامطارانسيدني

51توجدكما،تجاريةمحطة4وهإذاعيبثمحطة

تجارية.محطة21وتلفازمحطة

سيدنى

ولايةعاصمةوهى،الأستراليةالمدنوأكبرأقدم

تمتد.الولايةسكانمن%46فيهاويعيمقويلز،نيوساوث

بورتميناءشواطئطولعلىوضواحيهاسيدنىمدينة

ميناءجسرهما؟بارزانمعلمانويميزها؟جاكسون

سيدنيلمدينةالعمرانىالنظامويمتدالأوبرا.ودار،سيدني

إلىتصللمسافةالأخرىالمدنوأطرافالضواحيمع

نحوالنطاقهذاسكانعددويبلغالمركز،منكما..

الإحصائية.سيدنىبدائرةويعرفنسمة000.93153

تتجاوزالاالتجاريسيدنيمركزعلىويغلب

موقعتأثروقد.المرتفعةالبناياتطالغ2(كم2مساحته

سيدنيميناءبموقعسيدنيمدينةفىالسكنيةالضواحي

عامحديديخطأولافتتاحأدىوقد.الهادئوالمحيط

ضواحيتطويرإلىوبراماثاسيدنيبينيربطام585

مأ681عامإلىالمدينةفيمبنىأقدمتاريخويعود.المدينة

بينجناحينمنمستشفىبنيكماكدمانز،كوخوهو

توسعأدىأم459عاموبعد.أم816ام،181عامي

تاريخهايعودالتىالمبانيمعظمإزالةإلىالتجاريالمركز

ألغيام579عاموفي.الميلاديعشرالتاسعالقرنإلى

فبدأتم46علىارتفاعهايزيدالتيالمبانيعلىالحظر

إحداهاارتفاعوصلحتىالظهورفيالسحابناطحات

الذيالأوبرامبنىومازالالمركز،نقطةمبنىفيم503إلى

المدينة.مبانيأشهرام739عامسيدنيفىبني

يزيدالذينمميدنيسكانمعظمينحدر.السكان

ولكنهم،بريطانىأصلمننسمةمليون5.3علىعددهم

بعدالأستراليةالحكومةتبنتولقدأستراليا.فيولدوا

معظمجاءوقد،الهجرةتنشيطسياسةالثانيةالعالميةالحرب

فىسيدنينصيبويأتيوأوروبا،بريطانيامنالمهاجرين

نسبةكانتام869عاموفي.ملبورنبعدالثانيةالمرتبة

من71%يعادلسيدنيسكانمنأستراليافيولدواالذين

منالمهاجرينمن%7.71جاءوقد.السكانمجموع

جنوبمن%6.2وأوروبا،من%76ووأيرلندا،بريطانيا

خليطالصناعةفيالعاملةالقوىفإنثمومناسيا.شرقي

الجرائممنالمدينةوتعاني.الختلفةوالثقافاتالجنسياتمن

وإدمانالمواصلاتومشكلاتالتلوثومنالاجتماعية

العالمفيالكبرىالمدنفىالحالهيكماالخدرات،

الصناممط.

فييدرسونسيدنىفيالطلبةفمعظمالتعليمعنأما

وتضم.للكنيسةتابعةمدارسوهناك،حكوميةمدارس

ام085عامإلىأقدمهايعود،جامعاتخممىسيدني

.ام989عامإلىوأحدثها

مصنع،!12.،.سيدنيبمدينةيوجدالاقضصاد.

التيوالثقيلةالخفيفةالهندسيةالصناعاتفييعملثلثها

صناعاتوهناك.السياراتومحركاتالالاتتنتج

المنطقةوتقع.والتبغوالمشروباتالغذائيةوالموادالملابس

المعدنيةالصناعاتوتضم،المدينةجنوبيالرئيسيةالصناعية

أما.السياراتمحركاتوتجميعوالزجاجوالورقالثقيلة

وتتركزالمدينةمنالغربإلىفتقومالثانيةالصناعيةالمنطقة

.السياراتتجميعومصانعالمطاطصناعةفيها

عنسنوياالبضائعمنطنمليون05نحوشحنويتم

الأستراليالصوفربعمنهاويصدرسيدنيميناءطريق

والفحموالنفطواللحوموالفواكهالألبانومنتجات

والخشب.

أستراليا،فىرئبسياميناءسيدنيتعد.والاتصالاتالنقل

منتعانيوهيسنويا،شخص051!...نحوعبرهيسافر

إلىامتلاكهامعدليصلحيث،السياراتازدحاممشكلة

اخرهمابنيمطارانسيدنيفيويوجد.شخصينلكلسيارة

سيدني.غربيكم46بعدعلىام869عام

بها.وتوزعيوميةصحفخمسسيدنىفيوتصدر

بالإضافةللتلفاز،ومحطة،الإذاعيللبثمحطانوهناك

تتبعوكلهاللتلفازمحطاتوثلاثمذياعمحطة13إلى

.الحاصالقطاع

المدينةباختيارهاسيدنيشرفتأم،399عاموفي

.م0002عامالأوليمبيةالألعابستستضيفالتي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

عامةشخصيات

إليزابيث،كنيماكفرلينالسير،بيرنت

روبرت،وخمرداللورد،فلوري

ملاحون

وليمدامبير،ديالكونتأنطوانلويسبوجنفيل،

توبياسفيرنو،نسوافرا،بيلسيرت

جيمس،كوكيانزودأبل،تاسمان

ديرك،هارتوجديفايزلويستوريمي!،

وليمنسز،جا
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حود،وكسليأ

جوندراود!،يرإ

حورج،سبا

أوهاراروبرت،بيرك

حورجلسيرا،أرثر

ثررآ،فيليب

تشيفلى،ب!

ورندأ،فيشر

يصجوزلسيرا،كوك

بول،كيتسج

طوملأا

السملآكل

طائراللإمو،

الأسودالإور

ببغاء،كيتلماراا

المبعاء

البرولجا

حيوان،البلاتيبولر

قوطلبندا

لموربيردا

الأستراليةمياالأكا

شحارأ،لغفورالأا

لبتوسلأوكاا

شحرة،لولمريحاا

دثىلأالبلوطا

لشقسيةا

شجرة،لبورونياا

يليدأد

برزلير

بيرث

ولحاسلأا

بحيرة،يرآ

بحيرة،يوكمبيرإ

بحيرة،ربد

بايبوتاممب

لحيرةحريفن،بيرلي

بحر،تسمان

مستكشفون

ليمو،لىسولولزرتشا،تستير

فيجدلو،رتليكاتيوما،رزفليند

توماسلسيرا،ميتشللستلور

ملتونها،هيوملرأ،مكنمحها

حكام

يفجورلزرتشا،تروبيلا

شلادلا،كووريما

راتوزاءسارؤ

موريصوليمهيور،وليمالسيرماكماهود،

كريس،واطسونجودماكرو،

روبرتلسيرا،مزيس

بوب،هوك

ناتحيوا

وحلكراائرطا،كلحباا

الكسكسالكيسيالحيوأن

الككتوهكل!،المتوح!قالدينجو

الكنضالشبنم

الكوالاالرواليطائر

صبورلنااالناقوس!طائر

التسماليالنمرالتسماليالعمريت

الومتالقرلي

لنملاقنفد

القيثاري

نباتات

الميلادعيدسحيرةشجرةالمينابورا،

الم!صمغمورتونخليجتير

الروتنحستصنولرشجرة،لحارةا

الهوبصولرالأوراقحدأئق

هودصولرالشاىشجرة

الكاوريالفضةشحرة

واراتاالمتوهجةالشحرة

مدن

سيدني

نبراكا

ملمورن

طبيعيةمعالم

بحيرةتورالس،

الكبيرالمرجاليالحاحز

ر!،دارليح

آيرزصخرة

صحراء،الكرىككتوريا

حبلسكو،كوسكييا

بحيرة،ماكواري

ترباهو

الهادئالمحيط

الهمديالمحيط

بحرالمرحاد،

مرمبيحي

نهر،موراي

سهللولاربور،

جزر،رتيزوكاشمورأ

الشمالىالإقليم

جزر،المرحانلحر

لأدبا،لطلأستراا

لفنا،لىلأستراا

يخرتا،لياستراأ

لوحيةحيو،لياستراأ

والمناخالسطح-أ

المرتفعات

الأراضي-ب

ومناطقولايات

جزر،كوكوسنياتسما

حزيرة،نورفوكفكتوريا

جزيرة،هيرديلاندآكريسماس

صلةذاتأخرىمقالات

لمسلحةاالقوأتح!صمة،ليامشراأ

الأستراليةالأصليونالأستراليون

الأستراليةالقدمكرةالأستراليالدستور

الأستراليالقانونىالمظامالأستراليةالعمارة

الموفوعصرعنا

لترقيةا

المنخفضةالوسو

الغرديةالهضبة-!!

أسترالافيالسطحمظاهرهم

الحبال

الصحارى-!

الأنهارخ

البحيرات-د

لسكان

التعليم

واللعةالدي!-ب

لاقتصاد

الزراعه

اضعدينا-ب

الصماعة-ح

الأسماكوصيدالغالات

الغربيةسترالا

السكان-أ

الاقتصادب

بيرث

السكان-أ

الاقتصاد-ب

فكتوريا

الحدائقولاية-أ

السكاد-!

ملبورن

السكان

الاقتصاد-ب

تسمانياولاية

السكان-أ

الاقتصاد-ب

ال!ثماليةالمقاطعة

السكان-أ

الاقتصاد!

والاتصالاتالمقلج

خ-

الكبيرالأرتوازيالحوض

الكبيرالمرجافيالحاجز

المناخ

والحيواليةالنباتيةالحياة

السياحة

الخارجيةالتجارة

النقل

ألاتصالات

والاتصالاتالنقلج

لاقتصاداخ

وألاتصالاتالنقل-د

والاتصالاتالنقل-ج
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كوينزلاندولاية-11

السكان-أ

الاقتصادب

الجنوبيةأسترالياولاية-21

السكان-أ

الاقتصاد-ب

ويلزنيوساوثولاية-ا3

السكان-أ

الاقتصاد-ب

سيدني-41

السكان

الاقتصاد-ب

وألاتصالاتالنقل-ج

والاتصالاتالنقل-ج

والاتصالاتالنقل-ج

والاتصالاتالنقلج

علة؟الفاالعظمىالجبالالشرقيةالمرتفعاتعلىيطقلماذا-أ

؟السكانمعظميعيمشأستراليامنجزءأيفى-2

أسترأليا؟فيالسياحةتعانيم-3

تعليمهم؟النائيةالماطقأطفاليتلقىكيف-4

أستراليا.ولاياتصموجزةنبذةاذكر-5

)الأبورجين(الأصليونالأستراليون.تاريحأسدراليا،

سنة05و...قبلجاءوهاوقدأستراليا،فيعاشمنأول

آسيا.شرقيجنوبمن

شواطئالإندونيسيونبعدهمومنالصينيونوعرف

والاعتقاد.الأوروبيونيعرفهاأنقبلالشماليةأستراليا

منإليهاوصلمنأولالبرتغاليينأنهواليومالسائد

فىالهولنديونالمكتشفونذلكبعدجاءهاثم،الأوروبيين

حملةإليهاوصلتثم،الميلاديعشراس!ابعالقرنأوائل

إلىبالتحديدوصلتحيثكوكجيمسالبريطانيالبحار

أطلقأنبعدببريطانيا،كوكألحقهاالتي،الشرقيةفمواطئها

رحلةأولكوكرحلةوكانتويلز.نيوساوثاسمعليها

البريطانيةالسفنجاءتهاثمعنها.بالمعلوماتموثقةأوروبية

القرنأواخرفىهناكليستقرواالمنفيينالسجناءحاملة

الجددالمستوطنونإليهاوصلوأخيرا.الميلاديعشرالثامن

قدومهموكان.أوروبيةوغيرأوروبية،كثيرةأقطارمن

ولقدكان.الميلاديالتالمئكلشرالقرنخلالملحوظا

الأسترالبنحسابعلىالمهاجرينأولئككلاستقرار

هؤلاءنشاطمنالكثيرعانواوالذينالابورجين،-الأصليين

واضح.خطرفيأصبحبقاءهمإنحتى،القادمين

استكشافمرحلةأسترالياتاريخمنالحقبةهذهتلت

الشرعيةالوسائلبشتىعليهاوالاستيلاء،الداخليةالأراضي

وازدهار،الصوفتحارةفيوالعمل،المراعيوإنشاءوغيرها،

مهمامصدراأسترالياأصبحتحيث،التجارةتلك

اكتشففترةجاءتثمبريطانيا،مصانعبهتمد،للصوف

الاكتشافذلكآثارفكانتأستراليا،فيالذهبفيها

فيوساعد،واضحاقتصادينموإلىأدىأنهأهمها،عظيمة

ثمبعد.فيماالأستراليةالمستعمراتإلىالديمقراطيةإدخال

وإعلانها،المستعمراتلتلكالفيدراليالاتحادإنشاءذلكتلا

.أم109عاممحدودأاستقلالأمستقلابلدا

والثانية-الأولىالعالميتينالحربينفىأسترالياحاربت

وتأثرتوغيرها،جاليبوليمعاركفيجنودهاواستبسل

واتخذها.ألاقتصاديةالعشرينياتبأزمةالبلادمنكغيرها

العالميةالحربفياليابانعلىللهجومقاعدةالأمريكيون

حكوماتهابدأتحيث؟بالحرباقتصادهاوتأثر.الثانية

عنالبلاد،تعميرإلىتهدفسياسةالحربتلكبعدالختلفة

.أخرىاقتصاديةخطططريقوعن،الهجرةطريق

الأوروبيالاستيطانقبلأستراليا

أم(788-ق.م)005.55

قاطنيأول)الأبورجين(الأصليونالأستراليونكان

تقدير.أقلعلىسنة000.05قبلجاءوهاالذينأمشراليا

!جوعلىالصيد،علىعاشوارحلا،قوماهؤلاءوكان

يكنولملاخر،مكانمنترحالهمأثناءالأرضمنالطعام

القراراتاتخاذكانوإنمارؤساء،أويحكمهمقانونلهم

وعرفوا.والدرايةالخبرةذوي،منهمالمسنينالرجالبيد

وصولعندأعدادهمكانت.الوثنيةالعباداتمننوعا

بينموزعين،نسمة0002003نحولأسترالياالأوروبيين

قبائل.أحياناسموها،مجموعة005

والهنودالعربمنكلاأنإلىتشيردلائلهناك

بقارةودرايةمعرفةعلىكانوا،والإندونيسيين،والصينيين

.الأوروبيونيعرفهاأنقبلأستراليا

وصلمنأولكانواالبرتغاليينأنمنالرغموعلى

لها.رؤيتهمسجلمنأولكانواالهولنديينأنإلاإليها،

بعضتبعهثمأم،606نحوفيجانسزوليمذلكفعل

ظلتبأسترالياأوروبامعرفةولكن،الألممبانالمكتشفين

لسواحلهاخرائطرسمواإنهمإذالهولند!نبممنمستقاة

كصرحلةجطءتشم،الغربيةوالجنوبيةوالغربيةالشمالية

القارةمعالممنالكثيرفأوضحتأم،768عامفي

الجديدةوغينيانيوزيلندامنكلاأنوأبانت،الاسترالية

عنها.منفصلتان

أم(855-)1788أس!رالياتأسيس

سجناءتحملبريطانيةسفينةأولأسترالياإلىوصلت

فيليب،آرثرقيادةتحتوكانتام788عامفىمنفيين

أنشأهاالتيويلزنيوساوثلمستعمرةحاكمأولصارالذي

تلكعلىالبريطانيونالحكاموتتابع.كوكالكابتن
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لأسترالياقديمةخريطة

ألاردكارلوسرسمها

وتوضحأم65"لحو

باسمآنذاكعرفمابدقة

.الجديدةهولندا

أقيمتالميلاديعشرالتاسعالقرنأثناءوفي.المستعمرة

ديمنزلاندفان-أ:هيأستراليافيجديدةمستعمراتأربع

فىالغربيةأستراليامستعمرة2-أم308(الان)تسمانيا

عامفيالجنوبيةأستراليامستعمرة3-أم982عام

.أم085عامفيفكتوريامستعمرة-4أم836

غيرمنالأحرارالمستوطنينتدفقذلكعنونتج

أولئكإرسالوتقلصأستراليا،علىالمنفيينالسجناء

فاكتشفدأخلها،اكتشافعمليةذلكوتلاإليها،السجناء

المستوطنينعددوتزايدمنها،الشرقىالشماليالجزء

إلىالاستيطانحركةوأنتشرت،السكانوأرقام،الأوروبيين

المستوطنينبعضفتوطنبها،المسموحالحدودبعدما

علىوركزوا،قانونىحقدونوغيرهاالحكوميةالأراضي

فيالصوفصناعةازدهارإلىأدىالذيالأمربمالضأنتربية

الطلبكانإذ،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثلاثينيات

المستعمراتصادراتمنفاصبجعبريطانيا،فيمتزايداعليه

الأسالعسية.الأسترألية

الأستراليينعلىوبالأالمتزايدةالهجرةتلكأثروكان

المشيلاءجراءمنينقرضواأنكادواالذينالأصليين

أراضيهما.وعلىعليهمالمهاجرين

مدفوعةالبريطانيةالحكومةكانت.المنفيونالسجناء

فأمشرالياأستراليابمإلىالمنفيينالسجناءلترحيلأسباببعدة

أنهاكمامنه،الهربالسجناءلأولئكيمكنلابعيدبلد

أيضامدفوعةبريطانياح!انتوربمالأمريكا،البديلكانت

بعدخاصةتوسئإمبراطوريتها،وبهدف،التجاريبالعامل

أسترالياحكاماتبعوقد.الأمريكيةلمستعمراتهافقدانها

سياسةلكلوكانالسجناء،أولئكتجاهمختلفتين!مياستين

عاملةقوةالمنفيينالسجناءإبقاءسياسة:وهماأنصارها،

تحريرهموسياسة،والمراعيالمزارعفيتعمل،رخيصة

لكن.محررينمواطنينوجعلهم،الأراضيومنحهم

وفيبريطانيا،فيقويةمعارضةقامتماسرعان

الكثيرونواعتبرها،هذهالسجناءنفيلسياسةالمستعمرات

لهاالمعارضةوتزايدت،أخرىبجريمةالجريمةمعاقبةبمثابة

.ام085فيالسياسةهذهأوقفتحتى

الأستراليةالمستعمراتخضعت.المستعمرةحكم

حاكممستعمرةكليحكمكانإذواحد،حكملنظام

ما823عاموبحلولبريطانيا.فيالسلطاتأماممسؤول

لكلفكانمحدودا،ذاتياحكماالمستعمراتمنحت

بمهمةويقوم،الحاكميعينهتشريعيمجلسمستعمرة

الحكمنحوالتطوربدايةهذهوكانت،فقطاممتشارية

بلدأسترالياأنالجميعأيقنعندماخاصة،الكاملالذاتي

مجالسفانشئتفقط،سجناوليمستالبلاد،كسائر

فيصلاحياتوذاتمحدودةسلطاتذاتتشريعية

والدفاعالخارجيةالشؤونأما.فقطالداخليةالأمور

علىمحتماوكاناختصاصها.عنخارجةف!والاقتصاد

ولكنها)الأبورجين(الأصليينالأستراليينحمايةالحكومة

عصبيةنظرةإليهمتنظركانتوإنما،بذلكتهتملم
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لاوأنه،البيضالمستوطنينمنمقاماأقلأنهموترى،متعالية

لهمالمستوطنيننظرةكانتكما.الأراضيفيلهمحق

مواطنفيوجودهمتجاهلوافقدنفسها،الحكومةنظرةهي

كانواإنهمبلعليها،استولواالتيالرعويةالاراضي

يوزعونكانواأنهمثبتفقد.عليهمالقضاءيحاولون

بهدفالمسمومةوالأطعمة،المسمومالدقيقعليهم

لهمأقامواعندماذلكمنأبعدإلىوذهبوا،منهمالتخلص

وقتلهم.لأسرهمالكمائن

الأصليينالأستراليينالسياساتهذهكلدعتوقد

الأوروبيين،والمهاجرينالمستوطنينأولئكمقاومةإلى

ولكنها،لأراضيهمومغتصبيندخلاءغزاةواعتبروهم

أنهيت.مافسرعان،متكافئةوغيرقصيرةمقاومةكانت

الجائرةسياستهمفيوالمستوطنونالحكومةواستمرت

عليهم،يقبضونأحياناوكانواالسكانأولئكنحو

فيذلكحدث.بعيدةوجزرأماكنإلىويرحلونهم

فلندرز،جزيرةفىووطنواأهلهارحلحيثتسمانيا،

الأوروصنأولئكبهاأتىالتيللأمراضعرضةفكانوا

الحدإلى،بهمففتكت،ضعيفةلهامقاومتهمكانتوالتي

أحيانفيكانواكما.انقراضهمإلىيؤديكادالذي

علىيتعودوالممستوطناتفيويصفونيحصرونأخرى

وإدمان،التغذيةولمسوء،المرضمنفماتواوبيئتها،جوها

الأستراليينانقراضخطرإلىذلككلأدىوقدالخمور.

بعفالأماكن.فيانقرضواإنهمويقال،الأصليين

(أم59أأ-855)مهأبناءنحو

واضحتحولأم109-0185منالفترةفيحدث

والسياسةالاقتصادفىوكذلك،الاستراليالمجتمعفى

بينالقوميالشعورظهورالفترةشمهدتفقد،الاسترالية

القوميةالوحدةإحداثنحويتجهكانوالذيالأمشراليين

بينفيدرالياتحادإيجادعلىالعملفيالمتمثلةوالسياسية

ظهورالفترةشهدتكما.الأستراليةالمستعمرات

بفضلشهدتوكذلك،والنقابيةالعماليةالتكتلات

خلالزادوافقد،السكانفيهائلةزيادةالذهبأكتشاف

22فييورككيبعنبعيدابوسيشنجزيرةفيوذلكبريطانيةممتلكاتالشرقىأسترالياساحلأراضيأنادعىالبريطانيالبحاركوكجيمس

.م0771أغسدص
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أ؟441و...إلىنسمة000.004منسنواتعشر

فييعيمث!العددهذانصفنحووكانأم861فىنسمة

الذهب.فيهااكتشفالتيفكتوريا،مستعمرة

فيواضحتطورالفترةهذهفيتم.الذاتىالحكم

برلمانأم855عامفيأقيمإذ؟المستعمراتحكمأنظمة

التجربةامتدتالتالىالعاموفىفكتوريا.مستعمرةفي

منمكوناالبرلمانوكان.المستعمراتباقىإلى

كلمنمنتخبوهو،الأدنىألمجلس،مجلسين

تحمالذيوهو،الأعلىوالمجلس،البالغينالذكور

وينتخبه،المستعمراتبعضفيالحاكمقبلمنتعيينه

الاخر.بعضهافيالأغنياء

ذلك،إلىبالإضافة.المدنونشوءالأراضىقوالين

الإصلاحية.القوانينمنالعديدبإصدارالحكومةقامتفقد

بدأتكما،بالأراضيخاصةقوانينمعظ!هافىكانت

أسستالتىسيدنيأولاهاكانتالظهور،فيالمدنبعض

ملبورنمدينةأهمهالعلأخرياتوتبعتها،أم788عامفى

الذهب.اكتشافبفضلأزدهرتالتي

الأخرىوالمؤسساتالحكومةبدأتكذللث.التعليم

التعليممسألةوكانت.التعليمبأمرتهتم-وغيرهادينية-

فيحادانقاشاتثير)العلماني(،الدينيوغيرالديني

للتعليممدارسبإنشاءالحكومةفاهتمت،الممستعمرات

بدأتالكاثوليكيةالكناشبعضأنحينفي،العلماني

بالطعتهتمكانتوالتيمدارسها،منتوصئوتزيد

الديني.بالتعليم

عامبعدالختلفة،بقطاعاتهاالزراعةتطورت.الزراعة

فزرع،المحاصيلزرأعةوقطاع،الرعىوقطاع،ام086

أسترالياعلىتواردتثم،هائلةبكمياتالقمح

-0186بينالفترةفكانتبريطانيا،منالاستثمارات

صناعاتفيهاازدهرت،اقتصاديازدهارفترةأم098

وصناعة،والأخشابوالجلود،البناء،ومواد،الغذائيةالمواد

والملابس.النسيج

تحسنطرأكذلك.والمواصلاتالاقتماديالنمو

وانفتحتوالحديديةالبريةالمواصلاتسبلوتولمئفي

المحاصيل،نقلأمروتيسر،للاستيطانجديدةآفاقبذلك

توقفالاقتصاديالنموهذاكلولكنمثلا.كالقمح

وحل،الميلاديالتاسئكلشرالقرنمنالأخيرالعقدفي

والصناعة،الزراعةعلىأثراقتصاديركودمحله

وساءتالبطالةفتفشت،ذلكوغيرالمصرفيوالنظام

ظهورإلىأدىالذيالأمر،والعملالعمالأحوال

ام098عامإضراباتقياموإلى.العماليةالحركات

العملظروفبتحسينتطالبكانتالتى،الشهيرة

إلخ....وال!جور

لقوميةا

فترةحتىمستعمرةكلظلت.القوميالشعور

حريصةالميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثمانينيات

ساعدالاتصالسبلتحسنولكنباستقلالها.ومتمسكة

سكانهابدأبحيث،ببعضبعضهاالمستعمراتربطعلى

غيرشيء،كلقبلأستراليونوأنهمبقوميتهميحسون

الإحساسهذاوأنعكس.الاولوطنهملبريطانياتابعين

بينالفيدراليةمننوعبإيجادالمطالبةفيالقومي

مستحب،غيرتطوراالشعورهذأوتطور،الممستعمرات

البيضاء.أستراليابإقامةالمطالبةحركةظهرتعندما

التيالسياسةوهيالبيفاء،أسترالياسياسةانظر:

البيض.السكانمنمعيننوععلىوقفامشكون

ء

آ

كأ!

2-نخئى!حون

!-ص--،-
ءس-

-
ء!-
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الذينالمعدنينعددوكثرأم851عامفيالذهبأكتشافبعدأنتشرتقدام(851)عامباتهير!ستفيالمسمكرهذامثلالتعدينمعسكرات

الأقطهار.مختلفمنأسترالياإلىدهبوا

السكان

م7881

ما097

م0081

مأ081

ما083

مأ084

م0851

ما086

مأ159

ما119

م1691

مأ669

م8691

)أبورجينأصليون05،"..،3-،00

أوروبيون002

أوروبيونء022

أوروبيون211"..

بيونوروأ0/07"

بيونوروأ91.ر..

بيونوروأ04ء002

لسمة054،1لم..

نسمة8،373،3"

نسمةأ"،81،805

نسمة11)ه!9لم94

نسمة6/15"2لأأء

فأصبح،والآدابالفنونفيالقومىالشعورهذاوتمثل

الكاتبمثل،ومغزىمعنىأستراليينوالفنانونالكتاب

ريدوستيلباترسونوبانجوفرانكلينومايلزلوسونهنري

لكن.ولغةموضوعاخالصةأستراليةأعمالهمكانتالذين

بالانتماءشعورهممنيتخلصوالمالأستراليين

حتىالمزدوجالشعورهذاواستمر.البريطانيةللإمبراطوريه

.الميلاديالعشرينالقرن

الجغرافيةوالحواجز،الفوارقبدأت.الفيدراليق

الخارجيالخطروبدأ،تتلاشىالمستعمراتبينوالاقتصادية

يزيد-الهادئالمحهـيطفيوالفرنسيالألمانىالنشاطخطر-

ونتج.أنفسهملحمايةالتكتلإلىبالحاجةإحساسهممن

فكان،الأستراليينالساسةوسطتيارينظهورذلككلعن
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معها،العلاقةتوطيدفيالراغبونلبريطانياالموالونهناك

مععلاقةكلوقطعبالاتحادالمنادونهناككانكما

بريطانيا.

اتحمادبإقامةباركسنادىابم088وفيالجوهذافي

نحوأولىخطوة،الاستراليةالمستعمراتبينفيدرالي

ولمناقشة،الغرضلهذاتعقدالاجتماعاتوبدأت.الوحدة

بينالخلافاتأزالتمضنيةجهودوبعد.فيدرألىدستور

كلقبلمنوأجيزالفيدرالىالدستورصوغتم،المناطق

فيهرفعالذينفسهالعاموهو.م0091فيالمقاطعات

كلوأثمرت.أم009يوليوفيالبريطانىللبرلمانالأمر

الأولاليومفيللوجودأسترالياكومنولثعنالجهودهذه

.أم109عامينايرمن

أم(069-)1091أمةبناء

فىوأجازأم109فىالأولالفيدراليالبرلماناجتمع

!ط:دائمةسياساتثلاثأجتماعه

إطارداخلالقومية،التحكيمالبيضاء،أستراليا

السياساتالبرلمانأعضاءناق!شكما.الإمبراطورية

واقتصادتحارةسياسةأتكونحولها،واختلفوا،الاقتصادية

شهدوقد.مناصروهرأيلكلوكان؟حمايةسياسةأمحرين

فيالحزبيننظامظهورأعقبهالذيوالنشاطالبرلمانهذا

أستراليا.

تحديدقانونم1091برلمانأجازالبيضاء.استراليا

خاصة،الاسيويةالهجرةأسترالياعنمنعالذي،الهجرة

استطاعتوبذلك،الهادئألمحيطجزرأهاليهجرة

منأبعدإلىوذهبتالبيف!اء،أستراليامبدأتحقيقالحكومة

المحيطجزرمنالوافدينالعمالترحلبدأتعندما،ذلك

المزارعأصحابتشجعوأخذت،مواطنهمإلىالهادئ

ماليةإعانةبتقديموذلك،البيضالعماليستخدموالكي

الحكومةأصدرتكما.السياسةبهذهيلتزممزارعلكل

بدورالبرلمانواهتم،صارمةجنسيةانينقوالفيدرالية

أعضاؤهواختلف،الفيدراليةالتحكيممحكمةوسلطات

فيماللعملالإجباريةالعسكريةالخدمةإدخالمسألةحول

.لبحاراوراء

أسترالياسياسةظلت.والدفاعرجيةالحظالسياسة

،الأحزابوقيام،الاستقلالمظاهررغم،الخارجية

والتي،لندنفيالبريطانيةالحكومةهيمنةتحت،والبرلمان

إلىالرجوعدونالسياسيةالقراراتكلتصدركانت

هذهبقيتوقدحكومتها.مشورةأوأستراليا،برلمان

عنها.الأستراليينرضاءعدممنبالرغمالبريطانيةالهيمنة

ما،نوغامستقلةأسترالياكانتفقدالدفاعحيثمنأما

كانلذاأوروبا.نحوبريطانياأنظارصرفتحينوبخاصة

ر،الحجمصغيركانولكنهأسترالىجي!هناك

اللإلزاممط.التجنيد

العالميتينالحربينبينأستراليا

أم(أ-939)189

العا)الحرببعدظهر.والمجتمعالسياسة

حزبىالعشرينالقرنمنالعشرينياتفترةوفي

بقياد،الوطنحزبهماأستراليا،فى

الشبالحزبظهروكذلك.القوميوالحزب

عاوكان.بالذيغيرصغيراحزباكان

ميامنالعائدينالجنودبأمرالاهتمامآنذاك
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روبرتس.تومالفسانالمنظررسموقد.أم109مايوفيملبورنمعرضمبنىفىأقيميوركدوقبوساطةالبرلمانافتتاححفل

علىومساعدتهم،اجتماعيةضماناتبمنحهموذلك

كنفإلىوإعادتهملهم،العيمشسبلبكفالةالاستقرار

.المستقرةالحياة

الانفلونزاوباءمعالجةذلكجانبإلىعليهاوكان

ضحايافاقواضحاياوأحدثالبلاد،فيتفشىالذي

،الهجرةأمرمعالجةالحكومةعلىكانوكذلك،الحرب

نحوأم039-2191عاميبينالبلاددخلفقد

فضلتهمبريطانيا،منمعظمهممهاجر،000/003

علىوعملت،المهاجرينمنغيرهمعلىالحكومة

الزراعيةالأراضىفيوالعملالاستقرارعلىمساعدتهم

لرعوية.وا

فىالنموفيالأستراليالاقتصادبدأالاق!صماد.

الدولةسياسةوكانت،الأولىالعالميةالحربأعقاب

العاملة،اليد-أ:هيأس!سثلاثةعلىتقومالاقتصادية

الحمايةتوفيرإلىبالإضافة،الأسواق3-،المالرأس2-

الوضعولكندعمهما.علىوالعمل،والزراعةللصناعة

العشرينالقرنمنالعشرينياتنهايةفيالاقتصمادي

الاقتصادوتأثر،أخرىمرةالركودفىبدأالميلادي

البطالة،فزادتأم،929عامالعالميةالاقتصاديةبالأزمة

فيالحالوكذلك،الزراعيةالمنتجاتأسعاروانخفضت

عامفىإلاقوتهاالبلادتستعدولم،الصناعيالمجال

.ام339
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الثانيةالعالميةالحرب

بعدهاوماأم(أ-459)939

فيالحلفطءجانبإلىالأمحتراليةاالقواتحاربت

،أم149إفريقياشممافيمعاركفي،الثانيةالعالميةالحرب

قلقازدادالحرباليابانبدخولولكن.اليونانيةوالجبهة

علىفعملوا؟بلادهمعلىوخوفهماالأممتراليين،الساسة

منالبلادلحراسةالجبهةمنالأممتراليةالقواتبعضإعادة

محاربةتودتكنلماليابانأنوالواقع.اليابانيالح!

منأكثرأجاأستراعزلهيخطتهاكانتوإئأصاليا،

المتحدةالولاياتبمساعدةأسشراليااستطاعتوقدغزوها.

دراليالانعلىأطهحومقاعددأستراليامنجعلتالتي

الياباني.الخطر

شعهدتقدأسحترالياكانتأم459عاموجلول

،الحرببسببصناعاتهاازدهرتفقد.عدةتغيرات

أوضماعوتحسنتعاما.عشرينلمدةالازدهارذلكوا!شمر

أصعمكاناعددوبدأ،وسياسياواقتصاديااجتماعياالنساء

بينالولادةونسبة.الهجرةتزايدبسببالازدياد،في

4791الفترةفيأمشرالياوصلفقد،الاستراليين

عظيماأثرهموكانمهاحرا،539/853حواليأم069

الح!صمةاستمرتحيث،الاقتصادينموهاوعلىعليها

والصناعي،والتوسئالزراعيالبناء،إعادةمعياسعةفي

بالغااهتماماالفترةهذهفيتهتبمالحكومةكانتوكذأسك

-الباردةالحرباشمتدادايامخاصة-الثميوعيبالخطر

الحزبمنفتخشى،حسابألفالشيوعيللنفوذوتعمل

وتهتم،ودورهأهميتهشيوتبايغ،الأ!شراليالشيوعي

بدأتوهحذاعنها،الشيوعيالأثروإبعاد،بالنقابات

أحشريناالقرنمنالأربعينياتاأوائلفيتحسأ!عتراليا

بالعالمولإحساسهاعزلتها،منالخروجبضرورةالميلادي

استقلالعلىوبالعم!!.الآمميويأمحالماخاصةحولها،من

الخارجية.!مياستها

تحقيقع!أم41!فيكيرتنحكومةعملتوقد

جعلهاالشيوعيةمنخوفهاولكن،المبادئتلكك!!

تلكولعل.المتحدةالولايات!شدعلىفأكثرأكثرتعتمد

فيبجنودهاأطمشاركةبأستراليادفعتالتيهيالخاوف

ظلتوقدالملايو،إلىوبإرسالهم،الكوريةالحرب

مناشغمعلى،عامةآممياتتجاهلأجةال!سشراالحكومات

فترةفياليابانمعوطيدةتجاريةعلاقاتأقامبعضهاأن

.الحربلعدما

العشريرالقرنمنوالستينياتالخمسيخياتكانت

أمعتراليا.في!مياسيوا!شقرارورحاءسلامفترةالميلادي

مستمر،توسعفيوالتعليميةأ!عحيةاالخدماتظلتوقد

المة-الأالداتمة.!لد،ن.أ.االادا!تدا."
سر!يها!و.عمووهرهـر

جلية.واضحة

أم069منذلياأسترا

رخاءيقابلفيتنامحربشيألعشرالياتورطكان

يلقىالتورطهذاوكان،عليهبظلالهويلقيالستينيات

الحكومةأنإلىويشير،الشعبيةالأوساطفيمعارضة

فقدتقد،تلكالتورطمعياسةاختص!التيالائتلافية

حزبوفوزسقوطهاإلىأدىالذيالأمرابالجماهير،صلتها

عاماوعشرينثلاثةفترةبعدأم729عامفيالعمال

تحتالحكمامنالحزبهذاوتمكن.المعارضةفيقضاها

عنأزي!حيثأم،759عامحتىغوتحلامرزعيمهقيادة

وبسببله،الشيوخمجلسمعارضةبسبب،الحكم

ارتفاعفيأساساوالمتمثلةواجهتهالتيالاقتصاديةالمشاكل

تعاقبإلىوأدتالمشاكلهذهاستمرتوقد.النفطأسعار

فترةالح!صمكرسعيعلىوالعماليةالائتلافيةالحكومات

.الميلاديالعشرينالقرنمنوالثمانينياتالسبعينيات

تحولاتالمجتفالأستراليشهد.اجتماعيةتغيرات

أزياءفيانعكحست،الفترةهذهفيواضحةاجتماعية

،العادلبالأجرومطالبتهننسائهفير،ثقافتهموفي،شبابه

ومطالبتهمكذلكالأصليينأحعمكاناصحوةفيوكذلك

أدىالذيالأمر،التصويتفيوبحقهم،العادلبالأجر

أمعبابهناككانتوقد.مرةالأولبهمالماس!شمعورإلى

الاجتماعيةأضغيراتواأضحولاتالتلكعدة

عزلةأنهتفالتقنية.فيتنامحرب2،التقنيةأأهمها:

واتجاهاتاراءمنالعالمفييجريكانبماورلطتهاالبلاد،

الأستراليينمنالكثيرجعلتالفيتناميةوالحرب،ومشاك!

ككل،مجتمعهماوعن،الحربجدوىعنيتساءلون

المواليةوممياممتهم،الشيوعيةمنخوفهمأنويدركون

وهي،فيتنامحربأدخلتهمالتيهي،الأمريكيةللسياسة

المعارضةلدأتإذغروولافيها،لهمامصعلحةلاحرب

الرفضحركةفبدأت،أم669عامبعدتزدادالحربلتلك

،الحربفيوالاشعتراكأطتجنيدالشبابأومماطفي

0791عاميشىوالاحتجاجاتالمظاهراتوتفاقصت

معالتحالفجدوىعنيتساءلبعضهموبدأأم79وأ

أمريكا.

المهمةالمسائلإحدىفيتنامحربكانت.فيتنامحرب

البناءدوركانوكذلك،أم729عامانتخاباتفي

فازتالتي،الانتخاباتتلكفيآحرينموضوعينوالتعليما

بإنهاءالأولىأيامهافيفقامت.العماليةشلاموحكومةفيها

،فيتناممنالجنودوبسحب(،)الإجباريالإلزاميالتجنيد

الخارحيالمجالفيقامتكما.الشعبيةبالص!توالاعتراف
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البيضاء،آسيادولمعوثقافيةاقتصاديةعلاقاتبإنشاء

بحقوقواهتمت،التعليمفيداخليةإصلاحاتوبدأت

الأجرفيحقهنالنساءومنحتالأصليينالأستراليين

الحكومة،لتلكالشيوخمجلسمعارضةولكن.العادل

إلىأدتالاقتصاديةالمشاكلوبعض،وزرائهاخبرةوعدم

إلىلسياستهاالشيوخمعارضةأدتعندماوذلكسقوطها،

،جديدةانتخاباتوإجراء،والشيوخالنواب:المجلسينحل

ممياساتتابعتفريزر،زعامةتحتائتلافيةبحكومةأتت

،الاقتصاديوالركودالاقتصماديةالمشاكلولكنسابقتها،

تحدكلهاكانت،البطالةوتفشي،النقاباتمعومشاكلها

فاعليتها.من

بقيادةالعمالحكومةمجيءالثمانينياتفترةشهدت

بمبالمحافظةسياستهااتسمتوقدهوكبوبالحزبزعيم

الدولارتعويمطريقعنوذلكالاقتصاد،إنعاشفحاولت

الأجور،وتحديد،الفائدةقيمةوتخفيض،الأسترالى

ازدادتالاقتصاديةالأمورولكن،المصرفيالنظاموإصلاح

عجزوتزايد،الألمشراليالدولارتدهورباستمرارسوءا

مطردةزيادةالفترةهذهشهدتكذلك،التجاريالميزأن

ليأستراليااشتراكضدالسبعينياتفيملبورنمدينةفيمظاهرة

فيتام.حر!

وإنوآسيا،أوروباجنوبيمنالقادمينالمهاجرينأعدأدفي

المتحدةالولاياتأنكماإنجلترا،منالمهاجرينمعظمبقي

لأ!شرالياالأقوىالتجاريالشريكهيصارتالأمريكية

بصفةفاليابانالتجارةازدادتوكذلكأوروبا،منبدلأ

فيأوروبيةدولةأستراليابقيتذلككلورغم.ملحوظة

مدركةظلتأنهاكما،أطلسياسيويجغرافيمحيط

إيجادتحاولوبدأتقبل،ذيمنأكثرالجغرافيلموقعها

التيالانتخاباتوفي.العالمىالمحيطفيلهامستقلدور

منالمكونالائتلاففازأم،169مارسفيأجريت

زعيمهوأردجونوشكلالليبراليوالحزبالوطنيالحزب

.الجديدةالحكومةالليبراليالحزب

ستراليا.أ:أيضانظرا

الموسوعةفيعحلةذاتمقالات

ويلزساوثليوفكتورياالشماليالإقليم

ندكوينزلانياتسما

مدن

ترباهونيسيديليددأ

فكتوريابينلرز

ملبورنبيرث

حونملا

وليمجانسز،ديالكونتأطونلويس،بوحنفيل

وليممبير،دانسوافرا،ليلسيرت

حيمس،كوكيانزولىأبل،تاسمان

ديرك،هارتوخديفايزلويص،توريس

توبياسفيرنو،

مستكشفون

وليم،لوسونجون،مشيوارتجودأوكسلى

أ!دفئ،ليكارتلماكدواحونواردإدإير،

توماسلسيرا،ميتشلثيومافليندرز،حورج،سبا

هاطتون،هيومفورستأوهاراروبرت،بيرك

لنأ،كنمجهامتشارلز،!متيرت

حكام

حوزيفتشارلز،لاتروبيجورحلسيراأرثر،

شلانلا،كووريمارثرآ،بلب

راتوزاءسارؤ

موريسوليمهيوز،وليمالسير،ماكماهونب!،تشيفلي

كريس،واطسونجودماكنرو،ندروأ!يشر،

روبرتلسيرا،منريسجوزيصلسيرا،كوك

بوب،هوكبول،جتنج

صلةذاتأخرىمقالات

الذهبالأسمرالىالفيدراليالاتحاد

الأستراليةالعمارةالأدب،الأممترالى

الأسترأليةالمسلحةالقواتالفن،الأسمرالى

العطمالكسادحيولوجية،سترالياأ
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حكومة،اجاامشرأ

الأصليونالأ!متراليون

الأسمراليالقانوديالمطام

الموفموعصرعنا

-.مق000،05)الأوروبىالاشيطانقبلأسترالا-أ

أم(.788

(م0851-أ)788أسترالياتأسش-2

المنفيودالسحماء

المستعمرةحكم-ب

الفيدرالية-ج

(ام1109-085)أمةبناءنحو-3

الذاتيالحكم-أ

ا!ددونسوءالأراضيقوالينب

التعليم-خ

الزراعة-د

والمواصلاتالاقتصاديالسموهـ-

القومية-4

القوممطأحثهعورا-أ

(ام069-أ109)أمةبناء-5

أصيضاءاأ!شراليا

والدفاعالخارحيةالسياسةب

(ام-939ا19)8العالمتينالحربينبينأستراليا-6

والمجتمعالسياسة

لاقتصادا-!

بعدهاوماام(49ا-5)939الثانيةالعالميةالحرب-7

م0691منذأستراليا-8

احتماعيةتعيرات-أ

فيتامحر!-ب

أستراليا،أستراليا؟أديليد،انظر:.الجئوبيةأستراليا

(.م0581-7881أسزاليا)تأسيسقارفي

تعنيأسترالياجيولوجية.جيولوجيةأستراليا،

قارةتحويوتاريخها.وتوزيعهاصخورهاتركيبدراسة

قبلبعضهاتشكلوقد.العالمفىالصخورأقدمأمشراليا

سنة.مليون)00.3منأكثر

غربمنضخمةمساحاتالعتيقةالصخورتغطى

أنواعاولكنمنها.الشمالىوالإقليموجنوبهاأستراليا

أستراليا.فيتوجدالعصوركلومنالصخورمنعديدة

المرجانيةالجيريةالصخورمثلالأسترأليةالصخوربعضإن

ولكنالمنشأ،حديثةتعدالكبيرالمرجانيالشعبفي

الأكثرالصخورنجدماوعادةتماما.قديمةالأخرىالصخور

الحركاتمنالعديدبوساطةوتكسرتتجعدتقدفدما

فإنذلكمنوبالرغمتشكلها.منذحدثتالتيالأرضية

الأرضية،للحركاتتخضعلمالقديمةالصخوربعض

.جديدةكانتلوكماتظهروماتزال

تعيينمنالجيولوجيةالصخورتشكيلاتدراسةتمكن

الاحتياطياتكميةوتقدير،المعدنيةالرواسبأماكن

أماناالأكثرالمكانإلىالمهندسينوترشدوالغاز،النفطية

.والأنفاقالطويلةوالأبنيةوالجسورالسدودلتشييد

التغيراتتخيلالصعبمنفإنهالمقياسهذاوعلى

الصعبمنفإنه،المثالسمبيلوعلى،حدثتالشالمذهلة

والصحراويالحارالداخليالأ!شرالىالبربأنالتفكير

ذاتمستنقعية،رطبةمنطقةمرةذاتكانالجاف

الجيولوجيينولكن.وافرةونباتاتمتعددةبحيرات

معظمفيأسترالياوسطعليهماكانهذاأنيخبروننا

الجيولوجى.تاريخها

قدالقارةمنالأجزاءبعضفإن،أخرىأزمنةوفى

منجزءكلفإنذلكمنوأكثروالجليد.بالثلجغطي

تاريخهامنالأحيانبعضفيالبحرتحتكانأستراليا

الجيولوجي.

الكمبريمافبلزمن

فتصاتأربعإلىللأرضالجيولوجيالتاريخقسملقد

الثلاثوتعرف.بالزمنعرفتالاولىالفترة.رئيسية

الأقدمهوالكمبريماقبلوزمنبالأحقاب.الأخرى

تاريخبدايةيمبدأولقد.الجيولوجيالتاريخعبروالأطول

حتىواستمرسنة،مليون000.4نحوقبلأي،الأرض

خلت.سنةمليون006

الجيولوجيينلدىالمعروفةالكمبريماقبلصخورأقدم

وتشكلسنةمليون00375يقاربعمرذاتأستراليا،فى

يلجارندرعأستراليا:غربىفىكبيريندرينمنقسما

الغربي.الشمالفيبيلباراودرع،الغربىالجنوبفى

قاسيةصخورمنويتألفمستقرةمنطقةالدرعويعد

كاناويلجارنبيلبارادرعىأنالمحتملومنجدا.وقديمة

ترتمثوقواحدةكبيرةأرضيةكتلةمنأجزاءمرةذات

بالحركاتالوقتذلكمنذمنفصلةتكسرتثمالبحر.

الضخمة.الأرضية

الولاياتكلفيالكمبريماقبلصخوروجدتلقد

فيبروزشكلعلىتظهروهيفكتوريا.ماعداالأمشرالية

الشمالي.الإقليم

الكمبري،ماقبلزمنمنالشاسعالعصروخلال

والصخورالرسوبيةالصخورمنسميكةتتابعاتتجمعت

وتكون-للبراكينمصاحبةناريةصخور-البركانية

الناريةالصخوروتشكلت.الضحلةالبحارفىمعظمها

نأالمحتملومن.المصهورةالمادةمنالأرضع!قفىأيفئا

هذهبعضرفعتقدالكمبريقبللماالأرضيةالحركات

عالية.جبليةسلاسللتشكلالصخور
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تحوي(.اليمين)علىسيدنيميناءإلىالمدخلالانوتشكلالترياسىالعصرفيبيريالهوكزالرمليةالصخورمنطبقاتترسبتأسترالا،في

اليسار(.)علىالحديدخاملرأيمىتومجملفىالكمبريالعصرماقبلصخور

الجبالهذهفإناسشين،منملايينعدةمنأكثرومنذ

ماقبلصخورحالياوتظهرتماما.وأزيلتتاكلتقد

.والتحولوالتصدعالطيعلىشواهدالأقدمالكمبري

الأكثرالكمبريماقبلتشكيلاتمنالعديدمازالولكن

التشكيلاتتلكعمرأنمنبالرغمجيدامحفوظا،حداثة

سنة.مليون006علىيزيد

الأستراليةالكمبريماقبلصخورأهميةتعود

الكبيرةالفترةأدتلقد.المعدنيةالثروةمنالكثيرلاحتوائها

ارةالحصإلىإضافةالصخور،هذهفيهاتجمعتالتي

إلىالصخور،تلكبعضلهماتعرضتاللذينوالضغط

ذلكومثال.الخاماتتدعىقيمةمعدنيةتركيزاتحدوث

تكويخاتمنالرئيسيةالحديدخامرواسباستخراجيتمأنه

جبالفيبرايستوموجبلنيومانجبلفيالكمبريماقبل

جنوبيفيآركمونحديدومنأسترالياغربيفىهمرسلي

أستراليا.

شماليفيكاثلينماريفياليورانيومخاموجدلقد

و!م.الشمالىالإقليمفيرمأدغالوفيكوينزلاند

منوالفضةوالرصاصبالزنكال!يالخامعلىالحصول

والرصاصالنحاسوخامويلز،نيوساوثفيهلبروكن

فىصخريةطبقاتالكمبريماقبلطبقاتمنوالزنك

فيالذهبحقولوتوجدكوينزلاند.فيإيساجبل

الكمبري.قبللماالدرعمناطقفىوبيلباراكالجورلي

فيعاشتالتيوالنباتاتالخلوقاتبقاياهيوالأحافير

انطباعاتشكلفىعادةالأحافيروتكون.السابقةالأزمنة

حيث،الكمبريماقبلصخورفىنادرةوهيالصخر،في

لقدوجودها.علىالدلائلمنالكثيرهدمقدالتحولإن

فيالأحافيرأقدمبوصفهاالجراثيمأشكالبعضوجدت

المعروفةالدقيقةالنباتاتأنالمحتملمنولكنأستراليا.

تمولقد.حينذاكشيوعاالاكثركانتبالستروماتولايت

الهلاميةوالأسماكالبدائيةبعفالديدانعلىالتعرف

لتراكماتالأحافيربقايافيوالمرجانياتوالإسفنجيات

.العلويالكمبريماقبلصخور

القديمةالحياةحقب

بالعصرلحقتالتيالفترةهيالقديمةالحياةحقب

سنة،مليون006حوالىمنذبدأتولقد.الكمبري

عادةوتقسم.سنةمليون038منيقتربلماواستمرت

السيلوري،،الأردوفيشيالكمبري،عصور:ستةإلى

أكثرمعلوماتأجلومن.البرمي،الكربوني،الديفوني

انظر:العصور،هذهأثناءللأرضالجيولوجيالتاريخعن

.لأرضا

وأطولهاالعصورأولالكمبريكان.الكمبريالعصر

حدثتالزمنذلكأثناءوفي.القديمةالحياةحقبفي

غطىحيث،الأستراليةالقارةشكلفىأساسيةتغيرات

داروينبينالوسطىأستراليامنالكثيرشاسعضحلبحر
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البحر،ذلكفيوناريةرسوبيةصخوروتجمعتوأديليد.

الكمبري.قبلمادرعبمناطقالغربمنأحيطقدوكان

مستوىفوقدائماتكنلمالشرقيالجانبأراضيولكن

ترسبتبالبحر،الأراضيهذهغمرتوعندماالبحر.

تلكفيالبركانيةوالصخورالرسوباتمنسميكةطبقات

إلىكوينزلاندشرقمنامتدتالتيالشرقيةالمنطقة

وطويتتجعدتقدالصخورهذهفإنوحالياتسمانيا.

الكمبريالطىوكان.اللاحقةالعنيفةالأرضيةبالحركات

.القارةهذهمنالمركزيالقسمفيالأشدهوهذا

الأستراليةالكمبريةالصخورفيالأحافيروجدت

منذتطورتالتىالحياةلأش!!الأكبرتعقيداتظهروهذه

الفصوصاللأ"نيالأحافيرهذهومن.الكمبريماقبلزمن

الصغيرةالديدانالبحر،قنافذ،الإسفنجيات)التريلوبايت(،

وعفدياتالخطياتأو)الجرابتولايت(،الزنبقيات،الوية

الأرجل.

الثروةمنالكثيرعلىالكمبريةالصعخورتحتويلا

بعضوجدفقدذلكمنوبالرغمأجة،الأممتراالمعدنية

جنوبيفيالفترةهذهمنصخورفيواليورانيومالنحاس

أدمشراليا.

واسعتمر،الكمبريالعصرتلا.الأردوفيشىالعصر

خلت.سنةمليون435ونحومشةمليون048نحومابين

البحر.تحتأمشراليامعظمكان،الأردوفيشيالعصروأثناء

الأردوشيشيالعصركانلقد.حينذاكالتر!مباتوتجمعت

هذانهايةفيولكن.الأرضيةالحركاتمنتقريباخاليا

منالشرقيالجانبعبررئيسيةارتفاعاتبدأتالعصر

بحركاتللجبالالبانيةالحادثةهذهوتعرف.القارة

قدوالبحراليابسةتوزعنموذجفإن،لذلكونتيجة.بنامبران

.ملحوظبشكلتغير

نيوزيلندافيالأردوفيشيةالصخوربعضوجدتلقد

الصيخورتلكوتشيرالكمبري.طبقاتمناطقنفسفي

وتحوي.الكمبريعصرمنذالبركانيالنشاطتناقصإلى

نأإلىيشيروهذا،الجرابتولايتمنالكثيركذلك

عليههمامماوتقارباترابطاأكثركانتاوأستراليانيوزيلندا

.ريالقاالزح!:نظرا.لانا

ثلاثية:التاليةالرئيسيةالبحريةالأنواعوجدتكما

والمرجانياتالأرجلوعضديات)التريلوبايت(الفصوص

نأإلىوالأحافيرالصخورأنواعوتشير.الأرجلورأسيا!

العصرفيدافئاالأغلبعلىكانأستراليافيالمناخ

الأردوفيشي.

فيالغنيةالفكتوريةالدهبحقولمعظمتركزت

الأردوفيشيالعصرصخورفي،الميلاديالتاسئكلشرالقرن

خاموترسبالصخور.هذهمنالمتفتتةالرمالفيأو

زمنبعدالأردوفيشيصخورفيالناريالأصلذوالذهب

تشكلها.بدايةمنطويل

الحياةحقبفىعصرأقصركان.السيلوريالعصر

لنحوفقطواستمرسنة،مليون435نحومنذوبدأ.القديمة

فيالعصرهذاأثناءفيالصخوروترسبت.سنةمليون03

وسطفيوكوينزلاندأسترالياغربمنصغيرةمناطق

وفكتورياويلزنيوساوثفيأكبرمساحاتوعلىأستراليا

مستوىفوقظلتأنهاالمحتملفمنالقارةبقيةأماوتسمانيا.

الصخورمناطقمنوالعديد.السيلوريالعصرأثناءالبحر

اللاحقة.الترسباتتحتمختفيةالانهىالسيلورية

العصرفيالمتنوعةالمرجانياتمنأنواعازدهرت

كعضدياتبحريةمخلوقاتكذلكوشاعت.السيلوري

والجرابتولايت،)التريلوبايت(الفصكسوصوثلاثيةالأرجل

كانالسيلوريالعصرفيأستراليامناخأنالمحتملومن

المعروفةالأرضيةالحركاترفعتلقدواممتوائيا.دافئا

أواخرفيأسترالياشرقىجنوبمنالكثيربونينغبحركات

الحركاتهذهالناريالنشاطورافق.السيلوريالعصر

وكانتويلز.نيولمماوثصخوروتشكلت،الأرضية

المصدر،أخرى!ميلوريةوصخورهذهالجرانيتيةالصخور

وأنتجتويلز.نيوساوثفيالذهبمناجممنلكثير

والقصديرالفضةخاماتمتضمنةأخرىمعادنكذلك

.والنحاسوالرصاص

إلى504نحومنالفتوةكانت.الديفونىالعصر

الكبيرالجيولوجىالتنوعزمنهيمضتسنةمليون345

الصخورمنعديدةأنواعترسبتوقدأستراليا.في

.وعديدةمختلفةبيئيةظروفتحتوالرسوبيةالبركانية

والمعروفةبالعنيفةالأرضيةالحركاترفعتلقد

وطويتالبحر،مستوىفوقعالياأسترالياشرقيتابرابران

الأرضيةالحركاتهذهورافق.الأراضيمنالكثيربعنف

قيمةأجسامتشكلإلىأدىمنصهروصخرنارينشاط

.الخامالمعدنمن

البرعلىأولآظهرتقدالنباتاتأنإلىالأحافيرتشير

نأالمحتملومن.الديفونيالعصرخلالأستراليافىالجاف

ولكن،،البحريةالطحالبإلىتعودالأولىالبرنباتات

تطورا.أكثرأشكالذلكبعدظهرت

شيوعاأكثروالمرجانياتالأرجلعضدياتأصبحت

وتحوي.الفصوصثلاثيةأهميةوازدادتالبحار،في

البدائية.الأسماكمنأحافيركدلكالديفونيةالصخور

الديفونى.العصرأوائلفىتماماالجرابتولايتانقرضتكما

الهواء،تنفسعلىالقدرةالأسماكبعضفيوتطورت

التيالبريةللحيواناتأسلافاالبرمائياتهذهبعضوكانت

بالزواحف.تدعى
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إلى345منامتد)الفحمي(.الكربونيالعصر

تشكلبعدالالمممبهذاوسميخلت،سنةمليونء27

الكرةدصففيالزمنذلكفيالفحمحجريةالطقات

فيالحجريالفحمترسباتتتطورولم.الشماليالأرضية

العصرمنصخوروجدتلقد.متأخرةفترةحتىألمشراليا

ويلزونيوساوثأسترالياغربيمنمناطقعدةفيالكربوني

وفكتوريا.

العصرصخورفىالجليديالنشاطعلىدليلوهناك

رفعتولقدويلز.نيولعماوثشرقيشمالمنالكربوني

فوقأجاعاالمنطقةهذهلكانيمبلانالأرضيةالحركات

.الفترةهذهفيويلزنيوساوثفينيوإنجلاندمستوى

كبير.بشكلالحممتدفقوازدأد

فياصمتمرتالأسماكأنالكرلونيالعصرأحافيرتظو

وعضدياتالمرجانياتوازدهرتالعصر.هذاخلالالتطور

ولم.انقرضتالفصوصثلاثيةولكنالبحار،فيالأرجل

أستراليا.فيالكربونيةالبرارينباتاتعنالقليلإلايعرف

للذهبقيمامصدراالكربونيالعصرجرانيتصخوروتعد

كوينزلاند،فيوالتنجستنوالزنكوالرصاصوالنحاس

تسمانيا.فيوالقصديروالتنجستن

سنةمليون225إلى275منامتدالبرمى.العصر

أحتياطياتلوجودالبرميالعصرشهرةوتعود.خلت

ذلكفيللقارةالشرقيالحدعبرترممبتقيمةفحمية

الزمن.

وواديإيلاوارامناطقمنالحجريالفحميستخرج

كانلقدكوينزلاند.وسطوفيويلزنيوساوثفيهنتر

صناعي.بلدإلىألمشرالياتطورفيكبيرحدإلىمهفاذلك

فيالطيعيالغازأيضاالبرميالعصرترسباتوأوجدت

خطعبرالغازهذاويجلبأسترأليا.جنوبيفيجيدجيلبا

فيالبرميطبقاتفيالنفطوجدولقد.سيدنيإلىأنابيب

أستراليا.غربيفيبيرث

عصرإلىالباكرالبرميزمنخلالاسترالياتعرضت

منتشكلتالتيالصخورونجد.وامعالنطاقجليدي

تسمانيافيباقيةالزمنذلكفيوتر!حبتالجليدحطام

وغربها.ألمعترالياوجنوبيوفكتورياويلزونيوساوث

الأرضيةالحركاتأثرت،البرميالزمنبدايةوفي

تلكوتعرف.الشرقيةأ!شرالياعلىثانيةمرةالضخمة

هذهأوقفتولقد.بووينهنتربحركاتاليومالحركات

طويتلقد.الشرقيةأستراليافيالترمعباتتجمعالحادثة

فيعنيفةبركانيةأنشطةوحدثتوتكسرتالصخور،

ترممباتوتشكلتكوينزلاند.فيوخاصة،الوقتنفس

هذهحدوثأثناءأخرىومعادنوالفضةالذهبمن

البركانية.الأنشطة

الملوسطةالحياةحقب

مليون081إلى22ءمنامتد.الترياسيالعصر

الحياةلحقبالثلاثةالعصعورأولكان.خلتمشة

فوفالأستراليةالقارةكانت،الواقعوفى.المتوسطة

حدإلىتشكلتولقد،الزمنذلكفىالبحرمستوى

فيالترياسيترسباتحدثت.الانعليههيكماكبير

دلتاتوفي،العريضةالفيضانيةالسهولعلىالأغلب

الضحلةالبحيراتوفىالبحر،قربالواسعةالأنهار

فيرئيسيبشكلالمناطوتهذهواستقرت.الضخمة

مميدنيحوضتغطىخاص،وبشكل.الشرقيةأستراليا

ترسبتكما.الترياسيبترسباتكوينزلاندمنأممثيروا

مميدنيمنطقةفيالصلبةالرمليةالصخورالزمنهذافي

منمنفصلةنتوءاتتناثرتكما(.الأزرق)الجبل

والأقاليمالولاياتفيمكانكلفيالترياسيترسبات

الحجريالفحممنمختلفةنوعياتونتجت.الشمالية

البراكينكانتكما.الترياسيةالنباتاتتجمعاتمن

كوينزلاند.فيالترياسيالعصرأثناءنشطة

مليون031إلى81.منامتد.الجوراسىالعصر

فيالسمككبيرةرسوباتتجمعوشهد،خلتسنة

الشماليالجزءعلىالداخليةللأرضالضخمالمنخفض

بحيرةكانتأنهاإماالمنطقةوهذهأ!شراليا.منالشرقي

فيهاصبتالبحيرأتمنمجموعةكانتأنهاأو،!خمة

وتشكل.الشرقمنالعاليةالجبالمنقادمةضخمةأنهار

الأرتوازيالحوضحالياالمنخفضملأتالتىالصخور

فيللمزارعينالمهمةالمصادرمنالحوضهذاويعدالكبير.

منالشماليةوالأجزاءالشماليوالإقليمكوينزلاندغربي

بعضأنتجتولقدويلز.ونيوساوثأسترالياجنوبي

كوينزلاندفيالكبيرالأرتوازيللحوضالصخريةالطبقات

الحوصانظر:روما.فيالطبيعيوالغازمونيفىالنفط

الكبير.الأرتوازي

الجوراسيةالرسوبيةالصمخورمنترسباتأيضاوجدت

وقد.فكتورياوفيالغربيةأستراليامنالغربيالشمالفي

بدرجةالناريبالنشاطتسمانيافيالجوراسيالعصرتميز

.كبيرة

داخلإلىالصعودعلىالمنممهرالصخردفعلقد

صخراشكلبردوعندما.الترياسىوالبرميرسوبيات

منالكثيرالصخرهذايغطيبالدوليرايت.يعرفصلبا

جبلالدوليرايتغطىوكذلكلتسمانيا.المركزيةالهضبة

.هوبارتقربويلينجتون

بالنخيل(شبيهةبدائية)نباتاتالسيكاسياتكانت

الجوارسي.العصرفيالمنتشرةالأستراليةالأرضيةالنباتات
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كانالتي،الأخرىوالزوأحفالديناصوراتوعاشت

الثديياتأنالمحتملومنالبر.علىجدأ،ضخمابعضها

عاشتقدوالطيورالحار(الدمذوات)الحيواناتالبدائية

منالآنحتىيوجدلاولكن،الفترةهذهفيأستراليافي

ذلك.يتبتماالاحافير

وتدعى،بالحبارياتالشبيهةالكائناتكانتلقد

مخلوقاتالرخوياتوكانتالبحر.فىشائعة،البلمنايت

أمونايت.وتدعى،شائعةأخرىبحرية

031مناستمر.)الكريتاسى(شيريالطباالعصر

العصرهذاأثناءالبحروغمر.خلتسنةمليون65إلى
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اجزرعدةإلىوقسمها،الأمشراليةالقارةمنالكثير

العصررسوبياتوترسبت.ضحلةببحارمفصولةضخمة

الأستراليةالقارةثلثنحوحالياتغطيالتيالطباشيري

العصرصخوربعضوأضيفتالبحار.هذهفي

ويوجدالكبير.الأرتوازيالحوضلطقةالطاشيري

ونيوساوثأسترالياجنوبيفيالأوبالحقولمنالعديد

ولا.الطباشيريالعصررسوبياتفيوكوينزلاندويلز

للنشاطنتيجةتشكلإنهإذالعصر،لهذاالأوباليعود

العصرفىوتشكلت،الجوفيةالمياهوحركةالناري

لبورومالقيمةالحجريالفحمحقولالطاشيري

الشرقية.كوينزلاندفىوستيكس

والسرخسياتوالسيكاسياتالصنوبرغاباتكانت

فيالطاشيريالعصرفيلثميوغاالأكثرالأرضيةالنباتات

العصر.هذافىمرةلاولالمزهرةالنباتاتوظهرتأستراليا.

،النباتاتهذهمنحاليانعرفهكماالأستراليالدغلوتطور

وأصبحتالبر،علىمزدهرةالزواحفمازالتكذلك

شيوعا.أكثروالطيورالثدلسات

والبلمنايتالأمونايتكانتفقدالبحر،فىأما

انقرضت.حيث،الطاشيريالعصرنهايةحتىشمائعتين

الحديثةالحياةحقب

الحاليةالأيامإلىبنايأتىالذيالرابعالحقبيعرف

والرابعى.الثالثي:عصرينمنويتألفالحديثبالحقب

تقريبا.سنةمليون65الحديثةالحياةحقباستمر

سنةمليونينحوإلى65مناستمر.الثالثيالعصر

المناطقبعضالعصرهذأأثناءالبحرغمرحيث،خلت

الصخورترلممبتولقد.القارةمنالمنخفضةالساحلية

تشكلالتى،الرسوبيةوالصخورفولاربورلسهلالكلسية

الحركاتهذهأثناءالكبير،المرجانيالحاجزلاحقاعليها

هذافيالحجريالفحمحقولبعضوتراكمتللبحر.

فيباسمضيقفيوالغازالنفطحقولوجدتكما.الزمن

الثالثي.العصرطبقات

جدا،منبسطةالثالثىالعصرمعظمفيالقارةكانت

منقليلمع،السنينلملايينالحتحدوثبسببذلك

الطويلةالفترةمدىعلىوتطورت.الأرضيةالحركات

هذهوتتألف.السطحهذاتحتالنشطةالتعريةمننطاقات

أسفلنطاقومن،المعادنمنهانحلترشحنطاقمن

المعدفطالتركيزنطاقعادةويوجد.المعادنفيهتركزت

بكاملهالتعريةمقطعسمكويبلغ.الأرضسط!حتحتتماما

الأمتار.عشرات

فإنهالطريقةهذهحسبالسطحفيالحديديتركزعندما

يدعىفإنهالالومنيوموجدوإذا.باللاذرايتيدعى

فيويبافيالغنيةالبوكسيتمناجموتكونتبالبوكسيت.

ترسباتوهيالشماليالإقليمفيوجوفكوينزلاندشمالي

الداخليةالمناطقمنللعديدويوجد.الثالثيالعصرمنتعرية

اسمليكامعدنتركيزمعالثالثيالعصرمنتعريةنطاقات

بيلي.أوبالسيلكرتالتركيزهذاويعرف.القمةقرب

بسكينأشبهمنطقةتاركالاحقا،الطريةالخارجيةالصخورالحتوأزال.البركانيةالفوهاتداحلالمنصهرالصخرتصلب،الحديثةالحياةحقبأثناء

اليسار(.)علىأستراليامنأجزاءتغصجبر،سهولوتدعىالصخرثلممناطق(.اليمين)علىورمبنجلجبالسلسلةفيأخرىوتكويناتالخبز
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العصرنهايةنحوفىالمنبسطةالسهولاضطربت

مناطقالأنشطةهذهورفعت.هائلةأرضيةبحركاتالثالثى

الكبرىالجبالمشكلة،الغربيةأسترأليامنضخمة

الجيولوجيالنشاطمنالفترةهذهوتعرف،الفاصلة

فيالدرعمناطقكذلكورفعتكوسيياسكو،بحركمات

هذافىالبحرمستوىفوقإضافىنحوعلىالغربيةأستراليا

الزمن.

والصخورالبراكينمنالعطمةالسلسلةوتعد

منللقارةالشرقيالطرفعبرامتدتالتيالبركانية

فىالمهمةالعناصرأحدتسمانياإلىالشماليةكوينزلاند

بعضفيالحمموانسكبتالثالثيالعصرجيولوجية

أرضفيوتصلبتالوديانمالئةالبلاد،فوقالمناطق

فىللذهبالحاملةالرسوبياتالحمموغطت.منبسطة

مناجمبعدفيماالمناطقهذهوأصبحت.عديدةمناطق

للذهب.

الثالثيالعصرأثناءالبحروفىالبرعلىالحياةأصبحت

انقرضتفلقد،الأيامهذهفيللحياةكثيرامشابهة

وبقيت،المتوسطةالحياةلحقبالضخمةالزواحف

الطباشيريالعصرنهايةفىفقطالأصغرالزواحف

الظهورفىوبدأت،الثديياتوازدهرت)الكريتاسي(.

للطورالمشابهةالطيوروأصبحتتطورا.أكثرأشكال

.الفترةهذهفىشائعةالحديثة

بنحوالحالطالزمنماقبلإدىيمتدالرابعى.العصر

مدىعلىترسبتالعصر،هذاوخلال.خلتسنةمليوني

الرياحمنوتجمعت.رقيقةرسوبياتأستراليافيواسع

الداخلية.أسترالياصحاريمنالكثيرفوقرمليةكثبان

النهريةوالرمالالحصمنترسباتكذلكوتشكلت

ويلزونيوساوثلكوينزلاندالداخليةالسهولفيوالطين

وفكتوريا.

أثناءمراتعدةوارتفعالعالىالبحرمستوىهبط

مرةكلوفى.متكررةجليديةفتراتبسببالرابعىالعصر

الرئيسىالبراتصاليتمالبحر،مستوىفيهايهبط

معمباشرغيروبشكل،الجديدةوغينيابتسمانياالأسترالي

دخلالأخيرةالجليديةالفترةوخلالاسيا.لثرقىجنوب

البرية.الجسورهذهعبرأسترالياالأصليونالأستراليون

الأقل.علىخلتسنة04).00منذهذاوكان

الفتراتبينفيماالساحليةالمناطقبعضغمرتلقد

ولكنعاليا.البحرمستوىكانعندماوذلك،الجليدية

الرابعيالعصرفترةمنوجدالبحريةالصخورمنالقليل

الرمالمنساحليةترسباتواسعبشكلوتنتشرالبر.على

جزيرةتطورتولقدكوينزلاند.شرقجنوبفىوخاصة

إلىالكبيرالمرجانيالحاجزويعود.الطريقةبهذهفريزر

تراكمالتىالصخريةالقاعدةأنمنبالرغم،الرابعيالعصر

الثالثى.العصرفيتكونتقدالمرجانعليها

وفيماعداالجبالالجليدية،فإنللعصرالرابعيالجليدي

الرئيسىالبرعلىضئيلبشكللكنمباشراحتياتأثيرا

تسمانيافيالحاليةالمشاهدمنالكثيرتأثروقد.الأسترالي

بذلك.

الرابعي،العصرفىأستراليافيالبراكينثارتلقد

شماليفيالحمموانسكبتمحدود،مدىإلىولكن

الغربيةفكتوريافيالبراكينوثارتووسطها،كوينزلاند

أستراليا.منالشرقيالجنوبوفى

الرابعىالعصرفيوالنباتيةالحيوانيةالحياةتغيرتكما

والثديياتالجرأبياتوتطورت.الحديثةالأشكالنحو

منالعديدفإنلذلكونتيجة،العالمبقيةعنبانعزالها

أسترالياانظر:.فريدةكانتالبيولوجيةالعضويةمظاهرها

أيضا:انظر(.والمناخ)السطح

المودموعةفيصلةذاتمقالات

الفضةهبلدارتوازية19الشر

يرلقصداالرصاصلبركانا

لمحاسالزدكايةلتعرا

اليورانيومالححريالفحمالكبيرالمرحاليالحاحز

الموضوعصرعنا

الكمبريماقبلزمن-أ

القديمةالحياةحقب-2

الديفولىالعصر-دالكمبريالعصر-أ

)الفحمي(الكربوليالعصرهـ-وفيشىلأردالعصرا-ب

البرميالعصر-والسيلوريلعصرا-ح

المتوسطةالحياةحقب-3

الترياسىالعصر-أ

سىالجوراالحصرب

سي()الكريتاالطباشيريالعصرج

الحديثةالحياةحقب-4

التالتىالعصر-أ

الرابعيالعصرب

وتتكون،اتحاديةأسترالياحكومة.!حكو!،لياأسدرا

الذيبرلمانهاولايةلكل.وإقليمينولاياتستمنالدولة

الاجتماعية.والخدمات،التعليمشؤونقوانينلهايشرع

مثل:مجالاتفىبالتشريعيختصاتحاديبرلمانوهناك

بأكملها.البلادعلىيؤثرمما،الخارجيةوالعسياسةالدفاع

.الاتحاديالبرلمانفيممثلونول!يةولكل

وهى.بريطانيةمستعمرةالسابقفيأسترالياكانت

الكومنولثدولرابطةفىوعضوتماما،مستقلةدولةالآن

للحكومةالرمزيالرئيسهىبريطانياملكة.البريطانية
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لبرلمانالأولالاجتماع

كما،الجنوبيةأستراليا

نحوشوجيمصرسمه

.أم868أو1867عام

وهو،العامالحاكميمثلهاالولاياتوحكومات.الاتحادية

يمثلهاكما،الملكةوتعينهالوزراء،رئيسيرشحهأسترالى

ولاية.كلفيحاكم

العامالحاكم

وظيفةمثل،رمزيةأستراليافيالعامالحاكموظيفة

للاجتماعالبرلمانيدعوالذيفهوبريطانيا.فيالملكة

ويمثل،المسلحةللقواتالعامالقائدوهو.جلساتهويفض

ذلك،إلىبالإضافة.الاتحاديةللحكومةالتنفيذيةالسلطة

نأغير.الاخرينوالوزراءالوزراءرئيسالعامالحاكميعين

الوزراءرئيستحددالتيهيالاتحاديالبرلمانفيالأغلبية

.العامالحاكمليعينه

الوزراءرئيس

رئيسالحاكمويعينقادتها،الرئيسيةالأحزابتنتخب

الأغلبيةصاحب،الحزبىالاثملافزعيمأو،الأغلبيةحزب

الوزراء،لرئيسالرئيسيةوالمهمةللوزراء.رئيسا،البرلمانفي

العامة،السياسةعلىوالإشرافالوزراء،مجلسقيادةهي

أمامباسمهاالمتحدثوهو.الاتحاديةالحكومةوعمل

الكومنولثويمثلالجمهور،وأمام،الاتحاديالبرلمان

البريطانية.الكومنولثدولرابطةمؤتمراتفىالأسترالى

،العامللحاكمالرئيسيالمستشارهوالوزراءرئيس

مثلاعسالبرلمانكحل،الرئيسيةالقراراتعنوالمسؤول

الاتحادية(الحكومة)رئيسالوزراءرئيسيحضر

،الولاياتحكوماتفيالوزراءلرؤساءتعقدالتيالمؤتمرات

خصوصا،المشتركالاهتمامذاتالمسائلفىللبحث

لحكوماتالاتحاديةالحكومةتمنحهالذيالماليالإسهام

.الولايات

يوندتحالااءلوزراا

توصيةعلىبناء،الاتحاديينالوزراءالعامالحاكميعين

فيعضواالاتحاديالوزيريكونأنوينبغيالوزراء.رئيس

(.الشيوخمجلسأوالنواب)مجلسالبرلمانمجلسيأحد

الماليةووزيرالوزراءرئيسيكونأنالعادةمنأصبحوقد

.النوابمجلسأعضاءمن

العامةالسياسةرسمفيالوزراءمجلسأعضاءيشترك

البرلمانمداولاتفيفعالبدوريقومونوهم.للحكومة

عاملفكتوريابرلمارأولانتخبواأخرىومدنبنديجومننهاخبون

ذاتيا.حكماالمستعمرةمنحتأنبعدام855
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الحكومة،لأعمالوالشيوخالنوابمجلسيتأييدلكمسب

كليشرفبها.تتقدمالتىالمشروعاتعلىومصادقتهما

التيالحكوميةالدوائرأووالدائرة،وزارتهأعمالعلىوزير

.البرلمانأمامعنهامسؤولوهو،إليهتوكل

الاتحاديالتنفيذيالمجلس

وتضمالدستور.نظرفىالوحيدةالوزاريةالهيئةهو

علىبناء،فيهاخرينتعيينللحاكميجوزالوزراء.كل

تقتصرأنجرتالعادةولكنالوزراء،رئيستوصية

ماأهم،شكليةهيئةوهو.فحعسبالوزراءعلىعضويته

،العامالحاكمعلىالرسميةالقراراتتعرضأنهابهتقوم

عليها.ليصادقأهميتهاوتشرح

الاتحاديالوزراءمجلس

الدستور،فيالاتحاديالوزراءمجلسعنلصيردلم

نحوفأصبحام579عاممنذطبقالبريطانىالنظامولكن

الباقونئدعىولا،المجلسعضويةفييشتركالوزراءعددنصف

الوزراءرئيسديوانيضما.كبرىمسائللمناقشةإلا،ل!جتماعاته

سجلاته.وتحفظالمجلسمقرراتتتائتنفيذعامةأمانة

وأالوزراءرئيسبرئاسةالوزراءمجلسجلساتتعقد

العمليجريلذلك،رسميةغيرهيئةالوزراءومجلس.نائبه

الوزراءمجلسويعنى.إجرائيةقواعددون،وسريةبمرونةفيه

والوسائلالإجراءاتبطريقةيعنىمماأكثر،الحكومةبسياسة

أغانونىاشكلهاتتخذحتى،ملزمةليعستوقراراته.القانونية

شكلفىأو،البرلمانإلىمشروعفيتقدمكأنبعد،فيما

اخنفيذي.االمجلصرفيالعامالحاكمعليهيوافقمرسوم

الاتحاديالبرلمان

ويمثلها-بريطانياملكةمنالأسترالىالبرلمانيتكون

ويشارك.الشيوخومجل!م!،النوأبومجلس-العامالحاكم

بتلاوةجلساتهدورةبافتتاحالبرلمانفىالعامالحاكم

الوزراء،رئيسعادةالخطابهذاويعد.العرشخطاب

حكومته.لسياسةالعريضةالخطوطفيهفيقدم

عنالملكةبهاتشاركالتىالوحيدةالأخرىوالطريقة

مشروعاتعلىالتصديقهىالعامالحاكمممثلهاطريق

منجزءالتصبح،البرلمانمجلسايجيزهاالتيالقوانين

الحاكمأو-الملكةتصديقويأتىالبلاد.فىالساريالقانون

رثيستوصيةعلىبناءدائماالبرلمانقراراتعلى-العام

النوابمجلسابهيقومللبرلمانالفعليفالعملالوزراء.

.والشيوخ

ينتخبهالذيالشعبيمثلوهو.النوابمجلس

فىوالمشاركة.التفضيليالسريالاقتراعبطريقة

منباومواطنةمواطنكلعلىواجبالانتخابات

مشة.18العمر

علىالدستوروينص،انتخابيةدوائرإلىالبلادتقسم

ولايةكلفىالنوابلمجلسالمنتخبينالممثلينعدديقلألا

148النوابمجلسأعفاءعدديبا.خمسةعن

نأويجوز.سنواتثلاثكلانتخابهميجريعضوا،

انتخاباتوإجراء،أوانهقبلالمجلسحلالوزراءرئيسيقرر

.جديدة

ويضم،الولاياتيمثلأنهفيهالأصل.الشيوخمجلس

كلممثليعدديكونأنالدستورويقضيعضوا.76

الذيالشيوخمجلس

ولايةلكلممتلينيضم

يستعرض،أسترالية

المحالالتحتمريعويراحع

النوا!.مجلسمنإليه
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الحدمبانيهافيالمدنيينالموظفينمنكبيرةأعدأداتستخدمالحكوميةالدوائر

المنتخبينممثليهاعددنصف،الشيوخمجلسفيولاية

.النوابلمجلس

الاقتراعبويقةالشيوخلمجلسالانتخاباتتجرى

ثلاثكلمرة،النسبىالتمثيلأساسعلىالتفضيلى،

ستلفترةأعضاءستةولايةكلتنتخب.سنوات

أعضاءستةولايةكلتنتخبالتاليةالمرةوفي.سنوات

آخرين.

والشسيوخ.النوابمجلسيصلاحياتتتساوى

والتعبير،تشريعيةمشروعاتوضعمنهماكلويستطع

يوافقأنويجب.شأنأيفىقراراتاتخاذأو،ارائهعن

نأغيرقانونا.يصبحأنقبلمشروعأيعلىمنهماكل

تسنالدولةومصروفاتبالضرائبالمتعلقةالمشروعات

وأ،يرفضأنالشيوخلمجلسويجوز.النوابمجلسفى

يعدلهالالكنه،الماليةالمسائلفيتعديلاتيقترحأدق

أقلسلطاتالشيوخمجلسيمارسالأمرواقيفي

مجلسيدفيالحقيقيةفالسلطة،القانونظاهرمنبكثير

مجلسفيالغالبالحزبكانفإذاذلك،رغم.النواب

يعرقلفقد،العموممجلسفيالأغلبيةحزبغيرالشيوخ

معا،المجلسينحلإلىيؤديقدمما،الثانيتشريعاتالأول

.جديدةانتخاباتلإجراء

كانبرا.الأستراليةبالعاصمةيتة

الاتحاديةالحكومةصلاحيات

كلعلىمباشرةسلطةالاتحاديةالحكومةالدستوريمنح

مزدوجإنهالأستراليعنيقالأنيجوز،لذلكالبلاد.

لانتخابيصوت،الولايةفيمواطنابوصفهفهو.المواطنة

بوصفهالاتحاديالبرلمانلانتخابيصوتكمابرلمانها،

)الاتحاد(.الأستراليالكومنولثفىمواطنا

دونبها،خاصةسلطاتالاتحاديةالحكومةتمارس

الحكومةأنذلكفمن.الولاياتحكوماتمنسواها

علىالجمركيةالرسومتفرضالتيوحدهاهىالاتحادية

سلطاتوهناك.الخارجمنالبلادإلىالواردةالبضائع

وحكوماتالاتحاديةالحكومةمنكلتمارسهامترادفة

الاتحاديةالحكومةمنكلأأنذلكمن.الولايات

التعاملمسائلفيتقررأنلهايجوزالولاياتوحكومات

إصدارالدستورويحظر.الولاياتبينالتجاريوالتبادل

بينالتجارةحريةتعترضالتيكالقوانين،معينةقوانين

.الولايات

الخارجية،والشؤونالدفاعيكونأنالد!شوراقتضى

الاجتماعية،والخدماتالعامةالخدماتوبعضوالتجارة

الولاياتلحكوماتوترك.الاتحاديةالحكومةاختصاصمن

وتنمية،والخدماتالعاديةالقوانينمعظمعلىالسيطرة



مةحكو،ليااسترأ607

ازدادتالاتحاديةالحكومةمعلطةأنبيد.والصناعةالزراعة

الدعمعلىالمتواصلالولاياتاعتمادأهمها،ألحمبابلعدة

مثلء،الطواريأوقاتوفي.المركزيةالحكومةمنالمالي

الحياةمجال!تكلعلىالاتحاديةالحكومةتسيطر،الحرب

البلاد.في

الائحاديةالحكوهةبينقات

الولاياتوحكومات

الحكومةبينمشتركعملعلىبدقةالدمشورينصلا

الحكومةبينالعلاقةوتتسم.الولايةوحكومةالاتحادية

لأسبابوالتعاونبالمرونةالولاياتوحكوماتديةالاف

.المجالاتمنكثيرفيعملية

مهاممثلفيبيهافيماأ!لاياتاحكوماتتتعاونكذلك

الاتحادية،الح!ضمةقيادةإلىتتطعأنهاغير.الشرطة

تتعاونأجهزةعدةوهناك.الكبيرةالمشروعاتفيومساعدتها

ومن،الولاياتشححوماتال!تحاديةالح!ضمةخلالهامن

للولاياتالوزاراترؤساءيعقد.الوزاراترؤسماءمؤتمرأهمها

الوزراءرئيسيحضره،الأقلعلىالسنةفيمرةمؤتمرا

ماوأهم.آخروناتحاديونووزراءماليتهووزير،ال!تحادي

التيالماليةالإسهاماتمقدارهوالمؤتمر،هذافيبحثهيجري

حكوماتعلىلتوزيعهاالاتحاديةالحكومةتخصصها

،الإسهاماتهذهمثلمنعشروطالمؤتمريحددكما.الولايات

والتعليم.الطرق:مثلمشاريععلىصخرفهاوأوجه

الولايةحكومة

.كالدفاعخاصةبسلطاتالاتحاديةالح!صمةتحتفظ

،الولاياتح!صماتلسلطاتمرادفةبسلطاتتتمتعكما

لعصعلىالطلا!لتدربالولأياتحكوماتتوطفهم!ون

الحواسيص.استحدامفىكاطهارةالعلوء

صلاحياتها.ضمنأنهاالولاياتترىقدمجال!تفي

تحتيقعلامما،المتبقيةالسلطاتللولاياتويحق

للسلطاتممارستهافىوحتى.الاتحاديةالحكومةاختصاص

الاتحاديةالإجراءأتأنالولاياتوجدتفقد،المتبقية

عامة،بصورة،للولاياتأنغيرسلطاتها.علىتطغى

نأيحتمللا،مهمةاجتماعيةمجالاتفيصلاحيات

الاتحادية.بالممارساتتتأثر

فيالساريالأساسيالمدنىالقانونالمجالاتهذهتشمل

كالمسؤولية،المدنيةوالخالفاتوالملكيةبالعقودوالمتعلة!البلاد

التجاريالقانونفيالولاياتوتتحكمالسير.حوادثعن

وتسجيلالنسخوحقوقوالتأمينالمصارفقانونماعدا

،للتفاوضالقابلةالماليةوالأوراقالتجاريةوالعلاقاتالبراءة

الجنائىالقانونفىأيضاالولاياتتتحكمكما.كالص!صك

التلوثومنعالطرقعلىالسيروحركةالمدنوتخططأعاما

أشكالمعظموتنطمالصحيةالخدماتأشكالوأكثر

والمهن.الحرفولوائحوالزراعىالصناعيالإنتاج

وهي-العستالولاياتبرلماناتمنخمعسةتتكون

وأسترالياوفكتورياويلزساوثونيوالجنودية،أستراليا

السادسةأما.تشريعيينمجلسينمن-وتسمانياالغربية

لكلويحق.واحدةتشريعيةجمعيةفلهاكوينزلاند،وهي

هذهلانتخابالتصويتسنةا8فوتالأستراليينالمواطنين

لعضويتها.الترشيحأو،التشريعيةالمجالصر

المحليةالحكومة

قليلةأو،قاحلةشاسعةمناطقأستراليافيتوجد

أمافيها.حكوميةمؤلسساتقيامتتيحلابحيث،السكان

وتبرعاتحكوميةماليةمساعداتتتلقىالطائرالطبيبخدمات

خاصة.
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فيالمأهولةوالمناطقبكاملهما،وتسمانيافكتورياولايتا

محلى.حكممناطقإلىقسمتفقد،الأخرىالولايات

حضريةومناطقبلدياتإلىالمحليالحكموحداترتنقسم

ريفية.ومناطق

العاصمةمحافظةبينكانبرافىالمحليةالحكومةتنقسم

وهناك.اتحاديةلدوائرالتابعةالخدماتودوائرالقومية

للوزراءالمشورةلتقديمالعاصمةسكانينتخبهمجلس

الاتحادلون.

والقيام،اللوائحوضعصلاحيةالمحليةالسلطاتتتولى

الشؤونمنوأسعةبتشكيلةالخاصةالإداريةبالخدمات

المحلية.

تاريخيةنبذة

منتتكونكانتأنمنذأستراليافيالحكمنظامتطور

اقترحتعشر،التاسعالقرنمنتصفوفي.مستعمرات

اتفاقياتوعقد،مركزيةحكومةقيامالبريطانيةالحكومة

المستعمرينلكن.الأستراليةالمستعمراتبينتجمعتجارية

لهمالأفضلمنأنيرونكانوافقد.السياسةهذهعارضوا

ينشأأنقبلكاملاذاتياحكماأولأ،،مستعمرةكلتنالأن

اتحاد.بينها

عامىصدراتشريعيينبمقتضى،ذلكتحققأنوبعد

النمو.فىالتوحيدحركةبدأتام،856و1855

التجارةمشكلاتوحل،للدفاعالحاجةوضحتفقد

جانبمنأجنبيتدخلمخاطروظهرت.الولاياتبيهت

المحيطمنطقةفىوألمانياورودحمياوالصينفرنسامنكل

.الهادئ

أستراليا،توحيدإلىالراميةالمحاولاتمنسلسلةبعد

عامأتحاديدستوروضعتمبريطانيا،معبالتفاوض

ينايرأولمنالمفعولساريالدستورهذاوأصبح.أم009

للبلاد.عاصمةكانبراوصارت.ام109عام

الاتحادية.الحكومةسلطةازدادت،الزمنمرورومع

مركزيةلحكومةالبلاداحتياجاتإلىجزئياذلكويعزى

الركودفترةوإلى،والثانيةالأولىالعالميتينالحربينأثناء

وتضافرت.ام339إلى9291عاممنالاقتصادي

منها،الاتحاديةالحكومةسلطةمنلتوسعأخرىعوامل

بينالوطنيةالروحونمو،اقتصاديةكوحدةأسترالياتطور

الاتحادالأستراليونفضلفقد،ذلكمنبالرغم.سكانها

قانونا.الموحدالنظامعلىالتعاوني

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

كانبراالأستراليالفيدرأليالاتحاد

الأستراليالقانونيالمظامتاريخأستراليا،

الأمشراليةالمسلحةالقوات

فوعالموعناصر

العامالحاكم-ا

الوزراءرئيس-2

ديونلاتحاالوزراءا-3

الاتحاديالتنفيذيالمجلس-4

الاتحاديالوزراءمجلس-5

الاتحاديالبرلمان-6

الشيوخمحلس-بالنوا!مجلس-أ

الاتحاديةالحكومةصلاحيات-7

الولاياتوحكوماتالاتحاديةالحكومةبينالعلاقات-8

الولايةحكومة-9

ا!ليةالحكومةأ-.

تاريخيةنبذةأ-ا

تاريخ،لياستراأ؟لياستراأ:نظرا.لغربيةالياستراأ

فيالمستوطنونأم(،1788085أمتراليا)تأسي!

ليا.ستراأ

أحجارالأستراليتأحجار.أ!حجار،الأستراليت

منالجنوبيالجزءفىتوجدبالزجاجشبيهةصغيرة

أسماءالأوائلالمناجمعمالعليهاأطلقوقد.أستراليا

أحجارأوالبدائيينالسكانوأزرارالأزرارأحجار

وهيسم،،3هالأحجارهذهمعظمقطرويبلغالإمو.

مشابهةأحجاروتوجد.غامقأخضرأوأسودلونذات

تكتيتاسمالعلماءويطلق.العالممنأخرىأنحاءفي

منمتأكدينغيرولكنهمالأحجار،هذهأمثالعلى

أصلها.

وغينياأستراليا،منكلإلىيشير!مطلحأستراليسيا

انظر:.الأخرىالمجاورةوالجزرونيوزيلندا،الجديدة

نيوزيلندا.بمالجديدةغينياأستراليابم

خدئديشينودت،عدىتقعالأرضمنل!عةأستراليئد

بأستراليا.بيرثمنالجنوبإلىكما45نحوتبعد

ناجحةغيرلمستوطنةموقعاكانتبأنهاأستراليندوتشتهر

الأعمالرجالتأثرام.845و1841عاميبينأقيمت

فيالأعمالرجالفأسسويكفيلد،جبونإدواردبنظريات

باعوهاثم،الأرضواشتروا،الغربيةالأستراليةالشركةلندن

والاستقرار،الزراعةفيالراغبينللمستعمرينزرأعيةأرضا

ونزل.العمالهجرةنفقاتلدفعالأموالاستخدمواثم

الأرضوجدواولكنهم،ام184عامفيالمستوطنينأول

المستعمراتإلىمعظمهمفانتقل،للزراعةصالحةغير

خمسخلالأستراليندأصبحت،وبسرعة،الأخرى

.مهجورةأرضاسنوات
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الذينادبشرأودئكهمالأصليونالأسدراليون

عليهمويطلقأستراليا،فيعاشمنأولأسلافهمكان

الأبورجين.اسمأيضا

عنتقللالمدةأستراليافيالأصليونالأستراليونعاش

العلماءمعظمويعتقد.ذلكمنأكثروربماسنة،000.05

وعندماآسيا.شرقىجنوبمنجاءواالسكانأولئكبأن

،أم788عامأستراليافىألاستقرارفىالأوروبيونبدأ

أصليأسترالى003).00عنيقللاماهناككان

.القارةفييعيشون

سكانمن%احواليالأصليونالاستراليونيمثل

المناطقسكانربعحوالىأيضايشكلونولكنهمأسترأليا،

تقريبا،أصلىأسترالي002234فيهايعيشالتيالشصالية

فييعيشالخلصالأصليينالأستراليينمنعددأكبروهو

البلاد.فيمنطقةأوولاية

فىالخلصالأصليينالأستراليينمنكثيريعيع!

ويعي!ق.بهمخاصةمجتمعاتفىأوحكوميةمستوطنات

مدنوفيوالأغنامالأبقارمزارعفيويعملمنهمآخرعدد

الاصليةالأستراليةالتقليديةالحياةمظاهرتزالولا.الأرياف

وجميعفيها.بسيطتعديلمعالمناطقبعضفيتسود

بالحقوقيتمتعونأستراليونمواطنونالأصليينالأستراليين

.الانتخابوبحقوقالكاملةالمدنية

منينحدرونالذينالسكانمنكثيرقدموقد

الحياةنواحيفىرائعةإنجازأتالأصليينالأستراليين

ووكر،كاثالشاعرتشملذلكعلىوالأمثلة.الختلفة

مثلالقادةبعضإلىبالإضافةكوليإيفونالتنسولاعب

بيركنز.تشارلز

الصيدفىالتقليديةحياتهمالأصليونالأستراليونعاش!

أنهمأيالرحلشمبهالأقواممنكانواوقد.وج!إلطعام

بالتركيزالأريافمنمحدودةمناطقداخلينتقلونكانوا

وكانواجيدأ.يعرفونهالأنهمبهمالخاصةمناطقهمعلى

منلهماللازمةوالأوانيوالأدواتالأسلحةيصنعون

والشبابالرجالوكان.المعدنأوالحجرأوالمحلىالخشب

والسلاحف،الكنغرمثلالكبيرةالحيواناتبصيديقومون

النباتيةالأطعمةعنبالبحثيقمنالنساءكانتبينما

الناسكانالطعاميكثروحينما.الصغيرةوالحيوانات

الماءيشحوعندماواحد،مكانفيكبيرةبأعداديتجمعون

مجموعاتفىيتفرقونكانواالقحطمواسمفىوالغذاء

الناسكان،المائيةالحفرإحدىتجفوعندما.صغيرة

القريبة.المائيةالحفرةقربخيامهمويبنونينتقلون

الحياةلطرقالأصليينالأسترأليينتبنيأليومويزداد

التقاليدوتتركالمدنتسكنالتيفأعدأدهها.الأوروبية

مستمر.ازديادفيالقديمة

المشريةالأحاس

لداالأرا

لاندآرنهم

الشمالىالإقليم

الموسوعةفيملةذاتمقالات

البتجانتجاتجارا

البتوديولى

الأصليونالتسمانيون

الخوارذات

اللحاءعلىالرسم

الكاورنا

الحقائقموقعلتحديدنظامالمعلوطتاستربع

الوسائلوتشمل.للمعلوماتمركزيةتخزينمنطقةفى

العلميةالموادعنالبحثالمعلوماتلاسترجاعالبسيطة

منوكثير.معجمفىكلمةعنوالبحث،موسوعةفى

تستخدم،المعقدةالمعلوماتواسترجاعتخزينأنظمة

.الأجهزةمنوغيرهاالحواسيب

وفيعام،كلفيالمعلوماتمنجداكبيرقدرينضر

الحفاظيستطعونلاالأفرادتجعلبصورةالحقولمختلف

ويستخدمالمرأجع.منالكاملةالخاصةمجموعاتهمعلى

التعليمية،والمؤسسحات،الأعمالشركاتمنمتزايدعدد

للحصولالمعلوماتاسترجاعأنظمةالحكوميةوالوكالات

وسهولة.بسرعةالمعلوماتعلى

تستخدم.المعلوماتاسترجاعأنظمةتعملكيف

للإجابةحاسوبيةمعلوماتاسترجاعأنظمةكثيرةشركات

،المثالممبيلوعلىبعملياتها.المتعلقةالأسئلةمختلفعن

علىتخزينهيمكنمامتجرفىالدينحسابسجلفإن

حسابحولسؤاليطرأوعندما.ممغنطحاسوبشريط

السجلاتعنالشريطفيبسرعةالحاسوبيبحثما،

نسخة.منهاويطعالمناسبة

وعلى.بسهولةتخزينهايمكنلاالمعلوماتوبعض

كلتخزنأنلمكتبةبالنسبةعملياليسفإنه،المثالممبيل

حاسوبشمريطعلىماكتابفيالموجودةالحقائق

السبلالمعلوماتاسترجاعنظامويوفر.نظامبدون

علىالمعلوماتهذهمثلعلىوالحصولللتخزين

المكتبة،إلىجديدمصدريضافوكلماالسواء.

منمجموعةالكشافعنالمسؤولالموظفلهيخصص

المصطلحاتالكلماتهذهوتسمى.الوصفيةالكلمات

الكلماتأوالكشافيةالمصطلحاتأوعفيةالو

المصدر.فيالأساسيةالمعلوماتإلىتشيرالتيالأساسية

لائحةمصدرلكلالشريطفىالكاملالتدوينويضع

تعرفومعلومات،التخزينومكان،الوصفيةبالكلمات

المصدر.

تعالجالتيالوثائقلكللائحةشخصيطلبوعندما

تصفالتيبالكلماتلائحةيضبعفإنهمعينا،موضوعا

كلعنأشرطتهفيالحاسوبويبحث.الموضوعمجال

فىالشخصوصفهاالتيالمعلوماتتشملالتىالمصادر
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مصدركلعنوانتوضحلائحةالحاسوبيبمثم.لائحته

المكتبة.فيوموقعه

الختلفةالأنواعتشمل.الاسترجاعأنظمةأنواع

المراجع.استرجاعانظمة-ا:الاسترجاعلأنظمة

واالمعطياتقاعدةأنظمة3-.الوثائقامشرجاعأنظمة2-

.النصوصمعالجةأنظمة-4.الحقائق

مؤلفعنالمرأحلماشارأتاسترجاعأنظمةتزودنا

معين.موضوعبملفالخاصةالوثائقكلومكانوعنوان

مبسط.مراجعأمشرجاعنظامالمكتبةفىالفهرسةبطاقةوتعتبر

لكلكاملةنسخةالوثائقاسترجاعأنظمةتطع

ميكروفوتوغرافية،وسائلالأنظمةهذهوتستخدم.وثيقة

منجداصغيرةنسخلإنتاج،والميكروفيشالمايكروفيلممثل

يكروفيلم.الما:نظرا.الوثائق

عنتجيبفإنهاالحقائقأوالمعطياتقاعدةأنظمةأما

جدولأوالجرد،قائمةمثلمسائلحولمعينةأسئلة

نأالحقائقأوالمعطياتامشرجاعنظامويستطيع.الرواتب

معينة.سنةفيماموظفعليهحصلماجملةفورايهيئ

تعقيدا،الأكثرالأنواعهىالنصوصمعالجةوأنظمة

سبيلوعلىوالاختبار.التجربةطورفىزالمامنهاوكثير

تستيمأنظمةتصميميحاولونالمهندسينفإن،المثال

.أخرىإلىلغةمنالوثائقترجمة

المكتبة.؟الكشاف،الحاسوب:أيضاانظر

الأسماكمنفصيلةعلىيطلقشائغاسمالأسدر!جون

بالمنطقةالواقعةوالبحارالعذبةالمياهفيتعي!قالتىالضخمة

ويقبل(.القطبيتينوالدائرتينالاستوائيةالمنطقة)بينالمعتدلة

للحصولالأسماكمنالأنواعتلكاصطادعلىالصيادون

للحصولوكذلكتدخينهايتمماعادةالتيلحومهاعلى

الكافيار.وتجهيزإعدادفييستخدمالذيبيضهاعلى

الممتازةالنوعيةذيالسمكغراءعلىمنهاالحصولويمكن

الأسترجونلأسماكالهوائيةالمثانةمنيستخرجحيث

البيضاء.الأسترجون:اسمأيضاعليهايطلقالتيالروسية

الصمغ.لصناعةمادةالغراءذلكويستخدم

رأسهالحمايةالعظميةالصكمفائحمنبصفوفمزودةالأسترجونسمكة

.الكافيارصناعةفيبيضهاويستخدمجسمها.أجزاءومعظم

بصفوفمغطاةرفيعةأجسامذاتالأسترجونأسماك

لرأسالطويلةالمقدمةتحتويوجد،العظميةالصفائحمن

وتتدلى،ماصةسميكةشفاهذوالأسنانعديمفمالسمكة

مقدمةمنمتدليةرفيعة)زوائدلحميةلوامسأربعمنه

بصفائحتماماالجسممثلمثلهالرأسحمايةوتتم(.الفم

ويمتد،فرديةظهريةزعنفةالخلفىالجزءفيوتنشأ.عظمية

الذيل.لزعنفةالأطولالعلويالجزءإلىليصلالجسم

أسماكمعظمتهاجروصإلبيض،موسموفي

بعضولكنالعذبةالأنهارإلىالمالحةالمياهمنالأمشرجون

منيهاجروربما،العذبةالمياهفيدائمةبصفةيعيمقأنواعها

وأسماك.للتزاوجالنهرداخلإلىالنهربأعلىبحيرة

س!إلنهر.منالطعامتمتصالأسترجون

منقديمةمجموعةإلىالأسترجونأسماكتنتمى

العصرفيمنهاالأولىالأسلافظهرتالأسماك

ذلكبعدتطورتثم.الأرضيةالكرةانظر:.الجوراسي

المغطىوالجسمالماصالفمفىالمتمثلةالمميزةملامحها

العظمية.بالصفائح

سمكةشهرةالأسترجونسمكةأنواعوأكثر

بسواحلالمحيطةالمياهفىتعيمقالتىالشائعةالأسترجون

سمكةهىلهاشبيهةأخرىأنواعوهناكأوروبا.

ساحلامتدادعلىتعيشالتىالأطلسيةالأسترجون

خليجوحتىلبرادورمنابتداءالشماليةأمريكا

التىالبيضطءالأسترجونسمكةوكذلك.المكسيك

المحيطعلىالمطلةالأمريكيةالساحليةالأنهارفىتعيش

أمتار6إلىتصلدرجةإلىتنموالسمكةوهذه.الهادئ

الأبيضالدلفينالعلماءويعتبروزنا.كجم03و.طولا

الإطلافعلىضخامةالعذبةالمياهأسماكأكثرالضخم

وحسب.قزوينوبحرالأسودالبحرفييعيشوهو

يبلغأبيضدلفينأضخمفإنالمتوافرةالمعلوماتأحدث

الدلفينهذاويعتبراكجم.792!ووزنهم5.8طوله

معظممنهيستخرجالذيالرئيسيالمصدرالأبيض

الأوروبي.الكافيار

.الكافيار:أيضاانظر

العحة،الترويح،المتساميالتأملانظر:الاسدرخاء.

(.النومأثناءيحدث)ماذاالنوموادنوم(،)الراحة

فيالبريالنباتانظر:.القزميالأسترسكس

القزمي(.)الأسترسكصالعرسةالبلاد

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:الأسثرسكوم.

.()الأسترسكوم
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دبننظيربالسخرةللعملنظامالاستدائةاسترقاق

ل!الدينوفاءالعملعلىمسخرمدينفيهيجبريسدد،لما

.يسدده

المستعمراتمعظمفيشائعاالاستدانةا!شرقاقوكان

وكان.العشرينالقرنأوائلحتىالأمريكتينفيالأمعبانية

العم!!منالنوعهذاعلىيجبرونالمكسيكهنودمنكثير

تعبيرولكن.أم719عامتحريمهتمأنإلىتافهةديوننظير

الفقراءالهنودالعمالويعنيسائدامازالاليوميةأجير

داخلالزراعيونأحمالاهؤلاءيعيشإذ.اللاتينيةبأمريكا

زهيدةأجوراعملهمنظهيريتقاضونوقد،الملاكحقول

فقرهم.أسمرىفيبقون،ديونهمسدادلاتكفي

،المتحدةالولاياتفيالممارساتمنالنوعهذامعاد

بولايتيالانتعرفالتيالأقاليمفيالأخصوعلى

وكان.الرتتحريمبعدقصيرةلفترةوأريزونا،نيومكسيكو

غراماتبدفععليهماويح!3ملفقةبتهمالسوداعتقاليتم

إلىيسلمونث!ا،مزاداتفيفيعرضونعنها،يعجزون

للعملليسخرهمالغراماتفيمدفوععطاءأكبرصاحب

يعادقدأغترةامذهانقضاءوبعد.معلومةلفترةأجربدون

عاموفيجديد.منأطعم!!ويسخرونأخرىمرةاعتقالهم

بعدمالمتحدةأطولاياتالعلياالمحكمةقضتأم119

.الممارساتهذهأشكالكلدمشورية

الغشائيالتجويففيغازأوهواءالصدراسترواح

غشاءيوجدحيثالصدر،جدارول!تالرئتينبينالجنبي

جداريبطنكما،الخارجمنالرئتينيغطيمتصل،رقيق

انظر:أجلورا.اأوالجنبغشاءيسمى،الداخلمنالصدر

المغطيالبلوراجزءيكونأنالطيعيومن.الجنبغشاء

منأسداخلياالجانبعلىالموجودللجزءمجاوراللرئتين

أصممائل.امنرفيعخيطسوىبينهمالايفصلالصدر

فإذابينهما.أصقائماالتجويف!هذافيعادةللهواءود!وجود

يد!فإنهالبلورا،تجويففيغازأوهواءودخلحدث

قدرتجمعفإذا.بعضعنبعضهماللالتعادالغشاءبقسمى

منجانبعلىالبلوراقسميبينالغازأوالهواءمنكبير

هذافيكاملةبحريةتتمددأنلاتستطيعاشئةفإنالصدر،

تتعرضوربمابلصعبا،التنفسيصبحثمومن،الجانب

رئويمما.هبوطلحالةالرئة

الصدرفيجرحنتيجةالصدراسترواحيحدثوقد

تمزقحدوثنتيجةأورصاصطلقةأوسك!تبفعل

عنأجلورااتجويفعدوىفإنكذأصك.الرئةفيمفاجىء

امشرواحتسببأنيمكنللغازاتالمنتجةالجراثيمطريق

طريقعنالغازبإزالةالأطباءيقومالحالةهذهوفيالصدر.

بتضميدوجراحياالصدر،استرواحلعلاجالامتصاص

فيالحيويةالمضاداتبعضبوصفأو،الرئةأوالصدر،

.العدوىوجودحالة

الأستروجين.هرمونانظر:.الأستروجين

الأدب،الروسى:نوالكسئدر.أ،سترودسكيأ

أم(.0091059الحديثة)المسرحيةالمسرحي!ا!اقعية(؟ا)عصر

الحيواناتتربيةالمائيةالأحياءاسترراع

العلميةبالطرقمائيةمستودعاتفيالبحريةوالأعشاب

الطعامإنتاج،الحرفةلهذهالأساسيوالهدف.أصحيحةا

فيمحمياتداخلممتمارئالامشزراعوتقام.للبشر

تتمحيث،طبيعيةمائيةأعماقداخلأو،أرضيةمنشآت

حاوياتداخل-حيوانيةأونباتيةالمائيةالأحياءتربية

فوقطافخشبيطوقبأسفلتشدأوأقفاصأوشب!جة

بيئاتفيالنباتاتأوالحيواناتهذهتربيةوتتمالماء.سطح

المتخصصعونويقوم.مالحةأو،الملوحةقليلةأو،عذبةمائية

التغليفوفي،المائيةالبيئةفيأصتحكمباالزراعاتهذهفي

استزراعبوساطةويمكن،الحياةودورةأخكاثرواوالتسميد،

.ال!نتاخنوعتحسينالمائيةالأحياءا

امشزراعإنتاجيشكلإذ،مهممحصولوالأسماك
مجموعمن%21نحوالأسماكمنالمائيةالأحياءا

الامعيويونالمزارعونويقوم.منهالعالميالا!متهلاك

وأ،للطعامالبحريةالأعشابمنوفيرةكمياتبامحتزراع

ا!لإىالأجمارتشملمنها!ستحضراتلا!شخلاص

غرويةهلاميةموادوهيوالكراجينالطحلبىوالألجين

الأطعمةإلىتضاف،والكثافةالتماسكعلىتساعد

.المستحضراتمنوغيرهاالأدويةوا

ثلثالمائيةالأحياءباستزراعالأسماكإنتاجيفوق

محصوليشكلكماسنويا.العالميالإنتاجإجمالي

الأنواعويشملسعنويا.العالميالإنتاجثلثالرخويات

يشكلكما.الملزمىوالمحارأجحراوبلحكالمحارالرئيسية

القشرياتأما.العالميرئالمحصولالحشائشا!شزراع

نحوفتشكلوالسراطينالبحروجرادكالروبيانالرئيسية

المائية.الأحياءاستزراعجملةمن%أ

عرفهاالتيالحرفمنالمائيةالأحياءوامعتزراع

تتراوحفترةمنذالقدماءالصينيونمار!عهاإذ،الأقدمون

الدولةالصينومازالتعام،00.4.و)0053مابين

قطعتوقد.العذبةالمياهأسماكامشزراعمجالفيأاللأولىا

تضاعفإذالازدهاربممنكبيرةأشواطاالصناعةهذه

القرنمنالسبعينياتفيمراتثلاثالعالميالإلتاج

ويتوقع.الثمانينياتخلالمرتديئتضاعفلم،العشرين

وتزدادالمائيةالأحياءامشزراعاتتستمرأنالنالم!منكثير
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لسكانالسريعالنموبسببللغذاء،كمصدرأهميتها

العالم.

أنهكجةتفضمرضالوذمةأيضاويسمىالاستسقاء

المرضهذايصيبالخلايا.بينالسائلتزايدنتيجةالجسم

وفىمنهامحدوداجزءايصيبوقدالجسمأنعسجةكل

عموماويحدث.ا!لوفمعيالاستسقاءيسمىالحالةهذه

إلىمحتوياتهاالمصابةالشعريةالأوعيةتسربعندما

.المجاورةالأنسجةمساحات

القلب.فشلهيالشائعالاستسقاءأسبابأكثر

الكلىلاتتمكنبفاعليةالدمتمريرفيالقلبيفشلفعندما

،الدممجرىمنوالملحالماءمنكافيةكميةإزالةمن

الزأئدالسائلويتسربالدمحجميزدادلذلكونتيجة

وتسمى.والرئتينالساقينفىوبخاصةالجسمأنسجةداخل

فيالزائدالسائليتجمععندماالرئويالاستسقاءالحالة

الاستسقاءالأطباءويعالج.التنفصفيضيقامسببااشئتين

الجراحةأوبالعقاقيرالقلبلفشلنتيجةيحدثالذي

مدرةأدويةأيضاالمرضىوشناول.القلبعمللتحسين

الكلى.بوساطةوالملإلمزالالماءكميةمنتزيدللبول

ومرضالتغذيةلسوءنتيجةالاستسقاءحدوثشكرر

مننقطةنزولفييتسببالذيالكلىمرضأوالكبد

البروتيناتوتؤدي.الدم)مصل(بلازمافيالبروتينمحتوى

الاحتفاظعلىالدمقدرةفيرئيسيادوراالدمبلازمافي

منعاليةكمياتعلىألمحتويةالتغذيةوتساعد.بالسائل

الاستسقاء.منالنوعهذامثلتصحيعفيالبروتين

الاستسقاءاللمفاويالامتصاصمشكلاتتسبب

الرأحةمنطويلةفتراتإلىالحالةهذهوتحتاجاللمفاوي

محكفاربطاوربطهاالمتأثرةالجسمأجزاءرفعمعالسريرية

.التورممنللتقليل

ولادةاحتمالتحديدأسلوبالتكونيةالاستشارة

والذينالاختصاصيونيستيم.خلقيةبعيوبطفل

احتمالعندقيقبتنبؤالقيام،الوراثةالمششارييسمون

وراثية.بعيوبلطفلزوجينإنجاب

اعتقداماإذاتكونيةباستشارةالقيامالزوجانيستطيع

أطفالهما،إلىوراثيةإعاقةأومرضاينقلاأنيمكنأنهما

.أطفاللإنجابقراراتخاذعلىالاستشاريفيساعدهما

وراثيةإعاقاتوجودعلىالتنبؤيعتمد،الأحيانأغلبوفي

الاستشارييأخذوربماأقاربهما.أحدأوالمرأةأوالرجلفى

دقيقةاجساموهيصبغياتهما،أصدراسةالزوجينمنخلايا

إلىانتقالهايمكنالتيالوالدينسماتتحديدفىتساعد

أطفالهما.

لتحديدالسلىبزلتسمىطريقةاستخدامويمكن

الطيبيقوممعاقا.طفلاحاملأمولادةاحتمالات

بعضاويسحبالمرأةرحمفيومجوفةطويلةإبرةبإدخال

علىيحتويالذي(،بالجنينالمحيط)السائلالسلىمن

إذاماالخلاياهذهاختبارأتتبين.الجنينيطرحهاخلايا

الويقةهذهتستخدمماوغالبا.إعاقاتيحملالجنينكان

.الأخيرةالثلاثةالأشهرفيأوالحملمنالرابعالشهرفي

فيالأطباءبدأ،العشرينالقرنمنالثمانينياتوخلال

إحداهما،في.الجنينصحةلتحديدأخريينطريقتيناستخدام

الغشاءمنعيناتأخذيتم،ا!لشيمائيةالزغابةاختزاعوتسمى

عنقعبرالأح!رحمإلىمباشرةيدخلرفيعأنبوبعبرالجنيني

منالتاسعالأسبوعفىالطريقةهذهإجراءويمكن.الرحم

الجنينيالبروتيناختباروتسمى،الأخرىالطريقةوفي.الحمل

الجنينى-البروتينمستوىلقياسالأمدممنعينةتؤخذألفا،-

وقد.الأمدمإلىوتنتقلالسلىفيالمادةهذهالجنينيفرزألفا.

ويعطى.إعاقةوجودإلىلهااللإيعيةغيرالمستوياتتشير

الحمل.الرائمنالشهرنهايةفيألفا-الجنينيالبروتيناختبار

يبلغ،شيشتينبالألمانيةعليهايطلقمدينةإست!تشسد!

الميناءوهي،نسمة002.441منيقربماسكانهاعدد

مصبعندالبلطيقبحرعلىيطلوالذيلبولنداالرئيسي

بولندا.انظر:ال!ودر.نص

والمجر،وسلوفاكيا،تشيكيامنكلأالميناءهذايخدم

،والورق،والمعادن،الالات:المدينة!ذهوتنئوبولندا.

بولندامنجزءاإستشتسينمدينةأصبحتو.والسفن

كانتأنبعدأم459عامفيالثانيةالعالميةالحرببانتهاء

الألمانية.المدنإحدىالسابقفى

مثهلالكبيرةالحيويةالجزيئاتلفصلطريقةالاستشراد

الأكسجينمنقوصالريبيوالحمفالنوويالبروتينات

ويستخدم.الكهربائىالحقلباستخداموتنقيتهاأ(ن)د

والطية.الكيميائيةللأغرأضالمنقاةالجزيئاتالعلماء

منمزيجايحويمحلوليوضعالاستشراد،عمليةفي

وأمبللةورقةمثل،موصلحاملعلىالكبيرةالجزيئات

عنهينشأمما،المحلولعلىكهربائيتياريمررثمومن.هلام

،اتجاهفيللتحركالموجبةبالجزيئاتيؤديكهربائيحقل

إلىوبالإضافةآخر.اتجاهفىللتحركالسالبةوالجزيئات

شحنةتحويالمحلولفيمادةكلجزيئاتفإنذلك،

مختلفة.بسرعاتالحقلفيتتحركولذلك،محددة

علىمتعددةأماكنفيالجزيئاتفصليتم،الوقتوبمضي

منالمنفصلةالجزيئاتوتزالالتياريفصملثم.الحامل

الحامل.
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الغربفىنشأضخموإبداممطمعرفيحقلالاستشراق

)ألاسيويةالشرقيةالثقافاتلدراسة(الشماليةوأمريكا)أوروبا

العلميةالجوانبوتعتبر.الختلفةالفنونفيوتمثلهاغالبا(

الختلفة،جوانبهبينالأبرزهىللاستشراقوالدينيةوالسياسية

الجوانبأنغير.نشوئهوراءالرئيسيالهاجسكانتفقد

يريدلمنأهميةذات،الغربيةوالادابالفنونفي،الأخرى

اتضحتوقد.جوانبهمحتلففىالحقلذلكعلىالتعرف

دراسةفيفيهالنشاطنواحىوتعددالاستشراقضخامة

بعنوانسعيد.إدواردالأمريكىالعربىوالمفكرللناقد

ترجمتثمالإنجليزيةباللغةصدرتأم()789الاستشراق

إدوارد.سعيد،ان!:.العربيةإلى

فيالاستشراقبدأ.وتطورهالاستشراقتاريخ

عشر)الثالثالهجريالسالغالقرنفى)أسبانيا(الأندلس

علىالأسبانالصليبيينحملةاشتدتحين(،الميلادي

س!ضتميشيل-قشتالة-ملكألفونسدعافقد.المسلمين

فجمع،وحضارتهمالمسلمينعلومفىبالبحثليقوم

فيوشرعوا،طليطلةقرببديرالرهبانمنطائفةسكوت

الأجنبية،اللغاتإلىالعربيةالإسلاميةالكتببعضترجمة

نسخباستنساخأمرالذيصقليةلملكسكوتقدمهاثم

باريس.جامعةإلىهديةبهاوبعثمنها

بنشاطلولريمونطليطلةأساقفةرئيسقام،وكذلك

فيالأوروبيونتوسعالزمنمرورومع.الترجمةفيكبير

وأنشئت،الإسلاميةالدراساتمختلففىوالترجمةالنقل

عددلطبع-الطباعةاختراعبعد-عربيةمطالغأوروبافي

والجامعاتالمدارسفيتدرسكانتالتىالكتبمن

لأوروبية.ا

عواصمفيالشرقيةاللغاتلتدريمم!كلياتوأنشئت

القرن)أواخرالهجريعشرالثالثالقرنمطلعفيأوروبا

تزويدمنهاالأولالغرضوكان(،الميلاديعشرالثامن

ثمالإسلاميةالشؤونفىبخبراءالاستعماريةالسلطات

الأوروبيةالكلياتهذهيؤمونالمسلمونالطلابأخذ

العلميةالدوائرفيالمستشرقونعملثمفيها.للدراسة

الإسلامية.الدولمنكثيرفيوالجامعات

البلادفيمؤسساتعدةالاستعماريةالدولوأنشأت

ظاهريا،الاستشراقلخدمةلنفوذهاخضعتاقيالإسلامية

المعهدمصر:فىمنها،حقيقةوالتنصيرالاستعماروخدمة

وندوة،الفرنسىوالمعهد،الدومينيكانبديرالشرقى

فكتورياوكليةالأمريكيةوالجامعة،السلاموكلية،الكتاب

:لبنانوفيوالفرير،والفرنسيسكانالرأهباتومدارس

والجامعةحاليا(اليسوعية)الجامعةيوسفالقديسجامعة

وكليةوالفرير،،اللاييكمدارسسوريا:وفي،الأمريكية

الإسلامية.الأقطارمنكثيرفيوهكذا..وغيرها.،السلام

المستشرقينمنعددالاستعماريالعهدفيواشتص

الإسلامية،الدولجميعفىمجلاتبإصدارقامواالذين

ونقلوهاالإسلاميةالعربيةالخطوطاتالوقبشتىوجمعوا

عشرالثالثالقرنأوائلفيبلغتهائلةبأعدادبلادهمإلى

ألفوخمسينمائتين(الميلاديعشر)التالمحالهجري

حتىتزايدفيالعددومازال،الخطوطاتنوادرمنمجلد

هذا.يومنا

عامباريسفيلهممؤتمرأولالمستشرقونعقد

المؤتمراتذلكبعدتوالتثمأم873هـ،أ092

الشرقعنوالدراساتالبحوثفيهاتلقىالتيالاستشراقية

حتىتعقدالمؤتمراتهذهمثلتزالوما،وحضاراتهوأديانه

.اليوم

الاسئشراقدوافع

مضى،كمابالرهبانالاستشراقبدأ.الدينىالدافع

المستشرقينمنفكثيرالحاضر.العصرحتىكذلكواستمر

والإنجيلبالتوراةالمتعلقةاللاهوتيةالدراساتفيتخصصوا

والمسلمينالإسلامدرأسةبمهمةللقيامخاصاإعداداوأعدوا

لويس:برناردالبريطانيالمستشرقيقول.تنصيريةلأهداف

مؤلفاتفىظاهرةتزاللاالغربيالدينىالتعصبآثار"!إن

ورأءمستترايزاللاوبعضهاالمعاصرينالعلماءمنعدد

الباحثونويقول".العلميةالأبحاثفىالمرصوصةالحواشي

وخاصةقائمامازالالدينيوالتعصبالمشوهةالصورةإن

عموما،والإسلاموالرسولللقرأنالمستشرقينتصورفى

مناستمدهاإنماالاستشراقشكلهاالتىالصورةأنذلك

الشرقبينالعنيفالصراعأيامكتبتكنسيةمصادر

فيالعثمانيةالدولةوحروبالصليبيةالحروبإبانوالغرب

وروبا.أ

ظاهرةترتبط.والسياسيالاستعماريالدافع

الدولفلكلالاستعمار.بظاهرةعضوياارتباطاألاستشراق

فشلتوعندما.استشراقيةمؤسساتالغربيةالاستعمارية

فىوالسياسيةالدينيةأهدافهاتحقيقفىالصليبيةالحروب

الشرقإلىأخرىمرةالأوروبيونعاد،الوسطىالعصور

البلادشؤونكلدراسةإلىواتجهواالامشعمار،ثوبفي

ومواطنعليها،فيقضوافيهاالقوةمواطنليتعرفوأالشرقية

-زالواوما-المستشرقينمنكثيروكانفيغتنموها.الضعف

لسياساتهاالتخطجطفيلحكوماتهممستشارينيعملون

سبيلوعلى،الإسلاميالشرقفىوالتنصيريةالاستع!ارية

يعملهرخرونيهمشوكالهولنديالمستشرقكان:المثال

إندونيسياضدسياستهاتخططفيلحكومتهمستشارا

وجبماكدونالدالبريطانيانالمستشرقانوكان.المسلمة

ضدسياستهاتخططفيلحكومتهمامستشارينيعملان
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ماسينيونوعملوغيرها،الهنديةالقارةشبهفيالمسلصين

ضدسياستهاتخطيطفيالفرنسيةللحكومةمستشارا

اليهوديالمستشرقزالوماإفريقيا.شسماليفيالمسلمين

فيالإسرائيليةللحكومةمستشارايعمللويسبرنارد

تخلوتكادولا.والمسلمينالعربضدسياستهاتخطيط

منالإسلاميةالدوللدىالغربيةالدولسفاراتمنسفارة

منيتمكنالعربيةاللغةيجيدثقافىملحقأوسكرتير

ويبثأفكارهمفيتعرفوالسياسةالفكربرجالالاتصال

دولته.تريدهماالسياسيةالاتجاهاتمنفيهم

تشجيععلىالغربيينبعضحرص.التجاريالدافع

الشرقأحوالمعرفةعلىيعينهمالذيالاستشراق

الطبيعيةالشرقمواردوشراءبضائعهملترويجالاقتصادية

لهاكانتالتيالمحليةالصناعاتومنافسةالخاموالمواد

الإسلامية.البلادمختلففيمزدهرةمصانع

دراسةعلىالمستشر!نبعضأقبل.العلميالدافع

حبمنبدافعجوانبهاجميعمنالشرقحضارات

فهمفيخطأغيرهممناقلهؤلاءوكان،المعرفيالاطلاع

وإلىالحقإلىأقربأبحاثهمفجاءت،وحضارتهالإسلام

منالغالبةالجمهرةأبحاثمنالسليمالعلميالمنهج

مثل،الإسلامإلىبعضهماهتدىبل،المستشرقين

فأعجبالجزائرفيعاشالذيرينيهالفرنسيالمستشرق

رينيهالدينناصرباسموتسمىإسلامهوأعلنبالإسلام

محمدالرسولسيرةعنكتاباجزائريعالممعوألف

تحاملفيهبينالإسلامبنورخاصةأشعةكتابوله،عدب

ورسوله.الإسلامعلىقومه

الشرقبينالاتصالبدايةمنذ.الفني/الأدبيالدافع

كانت،الوسطىالعصموربدايةفيلاسيما،والغرب

الخيالتدخلخاصبوجهوالإسلامالشرقعنالمعلومات

مستمرةماتزالوفنيةأدبيةتقاليدتشكلفيوتؤثرالغربي

الشاعرملحمةفي.الإبداعيةالأعمالمنالعديدفي

عشرالثالثالقرنفي"الإلهية"الكوميدياداشيالإيطالي

الكيفيةتعكسإسلاميةلشخصياتتصويرانجد،الميلادي

انظر:.انذاكالمسلمينالنصرانيةأوروبابهاتصورتالتي

بعضفيماحدإلىمغايراجانبانجدثم.أليجيريدانتى

عشرالرابعالقرنفيتشوسرالإنجليزيالشاعرأعمال

السالغفيوفولتيرعشرالسادسفيشكسبيرثمالميلادي

الحديثالعصرنصلحتىالعصورعبروهكذاعشر

أعمالفيالامحتشراقيةوالتصوراتالتناولاتلتتواصل

الروائيالمثالسبيلعلىومنهمالغربيينالكتابمنالعديد

علىوليلةليلةألفباهتمالذيبارث!نالأمريكي

ماأشهرفإنالتشكيليةالفنونمستوىعلىأما.خاصنحو

أنتجهاالتياللوحاتهيالاستشراقيةالتقاليدعنهأسفرت

منأوروبافيعشروالتاسععشرالثامنالعصرينفنانو

التشكيلى.التصويرانظر:لاكروا.ديالفرنسيأمثال

أفكارهملنشرالمسلشرقينوسائلأبرز

مختلفةموضوعاتفيالمتخصصةالكتبتأليفأ-

الخاصةالمجلاتإصدار2-.الحضاريوتراثهالإسلامعن

العالممجلةمثلالإلمملامية،المجتمعاتعنببحوثهم

والجمعياتالجامعاتفيالمحاضراتإلقاء3-.الإسلامي

والبلادببلادهمالمحليةالصحففيالكتابة4-.العلمية

القضايالمناقشةالمؤتمراتعقد5-نفوذ.فيهالهمالتي

إنشاء6-.أهدافهملهمتحققاراءإلىللوصولالإسلامية

!!ء7-.لغاتسدةالإسلاميةالمعارفدائرةموسوعة

الذين،الفرنسيينالمستشرقين:جمعيتىمثل،الجمعيات

الذينالإنجليزوالمستشرقين،الاسيويةالمجلةأصدروا

وجمعيةالملكيةالاسيويةالجمعيةمجلةأصدروا

الجمعيةمجلةأصدرواالذين،الأمريكيينالمستشرقين

بلدكلفيالمستشرقونفعلوكذلك،الأمريكيةالشرقية

أوروبا.بلدانمن

المستشرقينمؤلفاتاهم

منالفترةفىصدرت،الإسلاميةالمعارفدائرة-أ

لهاوظهرت.ام389-1391هـ،ا1332-357

4591اهـ،793-1365منالفترةفيجديدةطبعة

.ام779-

النبويالحديثلألفاظالمفهرسالمعجم2-

الستةالكتبوشمل،مجلداتثمانيةفي،الشريف

الإمامومسندالدارمىمسندإلىباللإضافة،المشهورة

منلفيفونظمهرتبه،مالكالإماموموطأحنبلبنأحمد

فينسنك..يأ.الدكتورونشرهالمستشرقين

.يأ.الدكتورتأليف،السنةكنوزمفتاح3-

الشريفةالنبويةالأحاديثعنللكشفوضعه.فينسنك

إمافا.عشرأربعةكتبفيالمدونة

.بروكلمانكارلومؤلفه،العربيالأدبتاريخ-4

المعتدلينالمستشرقينأبرز

ام(،039هـ،ا934)تارنولدتوماس-أ

.الإسلامإلىالدعوةكتابده،إنجليزي

العربيةالحضارةتأثيرأبرزتالتي،هونكهزيجريد2-

العربشمسالشهيرمؤلفهافيالغربعلىالإسلامية

.الغربعلىتسطع

(ام477هـ،ا881)ترايسكه!.يوهان-3

جوانببعضمنالإيجابيلموقفهبالزندقةأتهم،ألماني

.اللإسلام
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أم(،718أهـ،131)تربلاندهادريان4-

وضعته،جزءينفيالمحمديةالديمانهكتابله،هولندي

بعضمنفيهلماتداولهاالمحرمالكتبقائمةفيالكنيسة

للإدمملام.ال!نصاف

المتعصبينالمستشرقينأبرز

فرنسي،أم(،629-)1883ماسينيونلويا

الإسلامفىالشهيرالصوفيالحلاجكتابلهمنصر،

أم(.229أهـ،)341

،أم014أهـ،351)تمرجليوتس.د.2-

الإسلامفيالمبكرةالتطوراتال!ضبمنله،إنجليزي

أهـ،)323،الإسلامومطلعمحمدأم(،139أهـ،)332

أم(.129هـ،1331)الإسلاميةالجامعةأم(بم501

منإنجليزيمما،(،-م091)5اربري.خأ.3

.التصوفأم(،439هـ،أ)362اليومالإسلام:كتبه

أم(،659أهـ،385)تجبأ.ر.هـ.4

أهـ،)367المحمديالمذهب:كتبهمن،إنجليزي

أهـ،)367الإسلامفيالحديثةالاتجاهاتأم(؟479

أم(.479

أهـ،6ء3)تاليسوعيلامانسهنري5-

له،الإسلاميةالمعارفدائرةمحرريمنفرنسيأم(،379

الطائف.،الإسلام:كتابا

له،ألمانيأم(،969-091)2شاختجوزيف6-

ال!ثريعةأصولبمالإسلاميالفقهإلىالمدخلكتابا:

المحمدية.

أم(،439-1)863ماكدونالدفىد.ب7-

والففالكلامعلمتطورحشابا:لهمنصر،،أمريكي

الموقفأم(بم039أهـ،)934الدستوريةوالنظرية

أم(.809هـ،أ)326الإسلامفىوالحياةالدينى

،إنجليزي،(م5491-681)8نيكولسون.أر.-8

التاريخأم(؟019هـ،أ)328الإسلاممتصوفوكتابا:له

أم(.039هـ،أ)934،للعربالأدبي

مجريم(،0291هـ،أ933)تجولدزيهر-9

الإسلامي.التفسيرمذاهبتاريخ:كتبهمن،يهودي

الإسلامعقيدةكتابوله،فينسنك.جأ.أ-.

أم(.329هـ،أ351)

مسصرأشهرأم(،529)1867زويمر..مس-أأ

الأمريكية،الإسلامىالعالممجلةمؤمسر،القرنهذافي

أم(.809هـ،1)326،لعقيدةتحدالإسلام:!تابله

كتاباله،يهوديألماني،غرونباوم.فون.غ-21

فىدراساتأم(بم519أهـ،371)المحمديةالأعياد

أم(.459هـ،أ)374الإسلاميةالثقافةتاريخ

الاستشراقإيجابياتأبرز

اشتراثكتبمنالكثيرونشرتحقيق!يالإسهام-أ

تعينهمالتيالعل!يةبالمنهجيةبعضهمتميز2-.الإمملامي

منالإسلامحقيقةالغربيينبعضتعرف3.البحثعلى

المستشرقين.منالمنصف!تكتابات

الاستشراقسلبياتأبرز

المستشرقينيممعظم.الثقافيللتحيزالانقيادأ

كانسواءالأمما!يالغربيالثقافيتكوينهمهيمنةتحت

لذلكنتيجةويميلونديخيا،لاعلمانياأميهودياأمنصرانيا

فعلكما،الإسلاميةالعقيدةصحةفيالتشكيكإلى

إلىسعىحينالمدينةفىمحمدكتابهفيواطمونتجمري

وأ،والسلامالصلاةعليهالرسولأخلاتفيالتشكيك

عنمتدنبشريجنعرمنلوصفهمالعرببعجزالقول

تأريخهفيرينانإرنستفعلكما،الحضارةصنع

السامى،الجنسعلىالآريللجنسالمؤيدالعنصري

.وهكذا

الإسلاميةالأمةأبناءمنالمحققونالعلماءدحضوقد

المجاليتسعلاعلميةورسائلأبحاثفيالمزاعمهذه

المنصفينالمستشرقينبعضرأيمنهانذكرلكنناأسذكرها.

:يقولحيثالكريمالقرآنعنبوكايموريسليمنهم

النصتعطيفهي،الجدلتقبللاالكريمالقرآنصحة

القرآننصمعيشتركولاالتنزيلكتببينخاصةمكانة

وقدالجديدلم!.العهدولاالقديمالعهدلاالصحةهذهفي

والقرانوالإنجيلالتوراة:كتابهلوكايموريمه!ألف

الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسةالكتبدراسة-والعلم

مليئانوالإنجيلالتوراةوأنأدله،منوحيالقرآنأنليثبت

وتأليفهم.البشربتحريف!

جسمعنمعلوماتلجمعتقنيةيعدعنالاستشعار

والاذانبالعيونبعدعنالاستشعارونطبقفعلا.لمسهبدون

المعلوماتعلىتحصلالمجساتفهذه.كذلكوبجلودنا

حرارتها.ودرجةوموقعهاولونهاالأشياءحجمعن

بعد،عنالاستشعارنظاممننمطأيضاوالتلفاز

إلىويحولهاالصورةيلتقطحساسجهازالتلفازفكاميرا

قمرأوإذاعةمحطةأوكبلعبرالصورةوتنقلامعتديو،

الحساسةالأجهزةوتحمل.المشاهدينمنازلإلىصناعي

الصناعيةوالأقمارالطائراتفىالتلفازلكاميراالمشابهة

نأكما(.الأرضية)المحطاتللأرضالصورعبرهالتنتقل

والتنبؤاتالطقسنشراتفيالمستخدمةالسحبخرائط

مدارفيالدائرةالصناعيةالأقمارعبرمنقولةصورهي

.الأرضفوقكم35)009نحوارتفاعه
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الأرص.ليشةعنبمعلوماتيزودناألىيمك!بعدعنالاست!ثعار

أستراليا.فيالفيصادشدةصناعيقمرم!الجويالمنظرهداويوصح

النماتاتوتظهروالأسود،الأررقلاللون!تالمشلةوالأرضالماءيطو

البيبينيتدرجلونهالإدالجافةالأراضيأماالأح!ر،باللود

والأبيص.

خفيةأشمكالأتلتقطفإنهاالحساسةالأجهزةأما

تبثهاالخيالحمراءتحتالأشعةخصوصا،للطاقة

صورإلىالبياناتهذهالحاسوبويحول.الأرض

فوتوغرافية.صورإلىأوالتلفازشاشاتعلىللدراسة

الألوانتسمىالحامعوببوسعاطةتتولدالتيوالألوأن

والرادار.عادةنراهاالتيالألوأنتطابقلالانهاالصناعية

صورلعملالراديويةالموجاتيستخدمحساسجهاز

الموجاتيستخدمالرادار.والسونارانظر:.الكواكب

السفنعنوالبحثالمحيطقاعغورلسبرالصوتية

.السونار:نظرا.الغارقة

معلوماتعلىالحصعولفيمفيدبعدعنوالاستشعار

لتقديرالصناعيةالأقمارصعوروتستخدم.الأرضعن

والرواسبالتعدينموادعنوالبحثالمحاصيلإنتاجية

النشاطتأثيركيفيةفهمعلىالعلماءيساعدوهو.النفطة

مركبةحسالعمةأجهزةهناكفمثلا.البهيئةفيالإنساني

صورةوتعطيالتلوثيهددهاالتيالغاباتسلامةتراقب

ءدفمدىوتقيس،المطيرةالمداريةالغاباتتدميرعن

تأثيرانظر:.المحمىالبيتبتأثيرالمعروفةالجويالغلاف

المحمى.البيت

البيئاتعنذلكمنأكثرنتعلمأننستطعكما

قنواتباختبارالتصويريالرادارقاموقد.السابقة

نأووضعمصرجنوبفيالصحراءباطنفيالانسياب

رطوبة.أكثرمناخهاكانالصحراءهذه

.(الشرية)مصادرسلامل!ا:نظرا0لاستصحابا

)نبذةالعامالرأياستطلاعانظر:.جالوباستطلاع

هوريس.جورج،جالوبتاريحية(بم

.العامالرأياستطلاعانظر:.الرأياستطلاع

اقيهاتلمعرفةبحثالعامالرأياستطلاع

عدديبلغوقد.الناسمنكبيرعددواراء،واعتقادات

الأفراد،ملايينآرائهمعنالبحثيشملهمالذينالسكان

منهم.قليلعددإلىالأمرواقعفيتوجهالأسئلةأنغير

كافةآراءتمثلعادةآراءهمفإن،اختيارهمأحسنوإذأ

صحيح.نحوعلىألمجموعة

الأسئلة.منأنواععدةالعامالرأياممتطلاعاتتطرح

عنالانتخاباتقبلالناسالا!متطلاعيسألربمامثلا،

تسألوقدولماذا.لهالتصويتيعتزمونالذيالشخص

،جديدةسيارةلشراءعزمهمعنالناسأخرىاسمتطلاعات

.يختارونالسياراتمننوعوأي

العالم،أرجاءكلفىالعامالرأياستطلاعاتتنظم

نظمتحتالبلدانبعضفيلاخروقتمنتجرىماوغالبا

الديمقراطي.الحكم

الاستطلاعاتيستخدممن

رئيسيةبصفةالعامالرأياممتطلاعاتتستخدم

،الإعلاموسائل-ا:هىالمجموعاتمنأنواعخمسة

السياسيين2-والإذاعةوالتلفازوألمجلاتالصحفمثل

الحكوميةالوكالات-4التجاريةالشركات3-

عموماالمجموعاتهذهوتستخدم.الاجتماععلماء5-

الخاصةالمؤسساتتجريهاالتيال!محتطلاعات

الوكالاتأو،الجامعيةالبحوثومراكز،للاستطلاعات

الخاصةباستطلاعاتهاالمجموعاتبعضوتقوم.الحكومية

بها.

استطلاعاتإليهماتصلتذيعأوتنشر.الإعلاموسائل

والصحف،الكبرىالتلفازشبكاتتقوم.العامالرأي

محطاتوتشاركبها.الخاصةاستطلاعاتهابإجراءالقومية

التيتلكمثلالاستطلاعاتفىأيضاوالصمحفالإذاعة

ودثمركاؤهم،هاريسولويس،جالوبمنظمةتجريها

.سمولفرأنكوالشركاء

لتساعدهمالاستطلاعاتيستخدمون.السياسيون

موقفهمقوةولمتابعةالانتخابيةلحملاتهمالتخطيطعلى

الذينالمسؤولينالاستطلاعاتتساعدكماالخاخبين.لدى

الناسبمشاعربتعريفهبمقرارأتهماتخاذعلىانتخابهميتم

منكثيرويستاجروالقضايا.المشاكلمختلفإزاء
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اممتطلاعمؤسساتوالمسؤولينالسياسيينالمرش!ن

الخاصة.لفائدتهملهماستطلاعاتل!جراء

وأالاستطلاعاتتستخدم.التجاريةالشركات

منتجاتها.تصريفأوأعمالهاإدارةعلىلتساعدهاالبحوث

مختلفالتجاريةالمؤسساتمنكبيرةأعدأدوتدرس

تشارككما،الإعلاموسائلتنشرهاالتيالامشطلاعات

تجريهاالتيالخاصةالاستطلاعاتفيأيضاالشركاتبعض

منكثيروتجري.الخاصةألامشطلاعاتمؤسساتبعض

لقياسالسوقعلىدراساتالتجاريةالإعلاناتشركات

فيه.ورأيهمما،بمنتجالناسمعرفة

الاممتطلاعاتعلىتعتمد.الحكوميةالوكالات

هذهمثلتسألبرامجها.وتقويمتشغيلفيبهاللاسترشاد

والخدماتالتعليمبرامجفىالناسرأيعنالاستطلاعات

.أخرىومواضيعالعاموالنقل،الطبية

أحياناالاستطلاعاتيستخدمون.الاجتماععلماء

نفسانيعالميجريوقد.الإنسانيالسلوكيدرلمسونعندما

لدراسةالأعمارمختلفةمجموعاتأوساطفياستطلاعا

والقديمة.الحديثةالأجيالبينالسلوكفىالفوارق

سدطلاعلااءاجرإ

استطلاعبإجراءيقومونالذينالناسعلىيطلق

:خطواتخمسالمستطلعينعمليشمل.مستطلعين

الذين)الأشخاصالعينةاختيار2-الأهدافتحديدأ-

أفرادمقابلة-4الأسئلةوضحع3-(الأسئلةإليهمستوجه

النتائج.تحليلء-العينة

الاستطلاعمنيرادماتقريريشمل.الأهدافتحديد

قضايافيالناساراءعنيسألفقد.سيسألومنإيضاحه

الاستطلاعيدرلروقد.اجتماعيةأوأوسياسيةاقتصادية

مواقف.أوأشخاصفىأو،مختلفةأحداثفيالناسرأي

وأالسكانمنهاالعينةاختياريتمالتىالمجموعةوتسمى

وأمامدينةأفرادمجموعمناسمكانيتكونوقد.الناس

نحوهم.أوإقليم

)المبحوثين(العينةالمعستطلعونيختار.العينةاختيار

ضمنيكونماأقربالسكانمنفردكليكونبحيث

الهاتفطريقعنالاستطلاعيجرىوعندما.يختارونمن

يتمالطريقةوبهذهعشوائيا.الاتصالأرقاميختارونفإنهم

فىالمتوفرةالهاتفأرقامبينمنالمبحوثينأرقاماختيار

يعولوسيلةأدضلخبيرمستطلعلهايقومالتيالشحصيةالمقابلةتكونورمماالقصايا،مىكتيرديالاساتجاهاتيقيسالعامالرأياستطلاع

.الاستطلاعفيعليها
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وفي.الاستطلاعفيهايجرىالتيالجغرافيةالمنطقة

يقسم،الشخصيةبالمقابلاتتجرىالتيالاستطلاعات

جغرافيةوحداتإلىفيهايعملونالتيالمنطقةالمستطلعون

داخلوفي.يتفقحسبمامعينةمواقعيختارونثم،رئيسية

يتفق،حسبمامستوطناتالمستطلعونيختار،المواقعهذه

منواحدةكلفيمقابلاتعدةعقدالمستطلعونيباشرثم

والمقابلاتالهاتفيالاتصالحالتيوفى.المستوطناتهذه

أعضاءمنعضوأيأيضاالمستطلعونيختارالشخصية

إليه.للتحدثعشوائياالأسرة

الأسئلةمننوعينالمستطلعونيسأل.الأسئلةوضع

المجيبينمنيطلبالمقفولالسؤال.ومفتوحةمقفولة،العامة

المفتوحوالسؤا!أكثر.أوخيارينبينمنإجاباتهماختيار

بحرية.أنفسهمعنبتعبيرهمرأيهميعطواأنمنهميطلب

أحيانافإنهماستطلاعهمالمستطلعونيجريأنوقبل

أشخاص01حواليمنتتكونوسطيةمجموعةيشكلون

التيالتعليقاتإن.الاستطلاعفيالمطروحةالمسألةلمناقشة

علىالتعرفعلىالمستطلعينتساعدالمجموعةبهاتدلي

استبانةوضعمنيتمكنواحتىالمسألةإزاءالجمهورموقف

الاستبانةالمستطلعينأغلبيفحصذلكبعد.بالغرضتفى

وبناء.الناسمنقليلعددعلىتوجيهيةبدراسةبالقيام

عنيخبرواأنالمستطلعونيستطع،السابقفحصهمعلى

للمعلوماتإجاباتهمإعطاءوعنللأسئلةالمجيبيناستيعاب

طريقةعلىالأسئلةترتيبتأثيرماأيضاويعرفون.المطلوبة

عليها.الناسإجابة

السؤالالمستطلعينأغلبيلقى.العينةأفرادمقابلة

طريقعنأومواج!ةإط!بالشرة)المبحوث(المجيبعلى

كلأنيضمنالطريقةهذهبمثلالأسئلةفإلقاء.الهاتف

شخصياالمجيبينوسؤال.استجوابهمتمقدتقريباالناس

حدإلىالتأكدمنالسائليمكنأنه،الأولى:فائدتانله

والفائدة.الأسئلهيفهمالمجيبأنمنالأقلعلىمعقول

وأبطاقاتيستخدمأنمنالسائليمكنأنهالثانية

المحتملة.الأسئلةخيارقائمةتوضحأخرىمعروضات

لإجراءطريقةأسرعبالمجيبينهاتفياوالاتصال

وتشتمل.الشخصيةاللقاءاتمنتكلفةوأقل،استطلاع

إلىبالبريدترسلاستباناتعلىالاستطلاعاتبعض

الاستباناتهذهلايعيدونالناسمنكثيراإن.المجيبين

فيعليهيعولمقياساالبريديةالاستباناتتعتبرلاولذلك

.السكانكافةمشاعرمعرفة

ترتيبسرعةعلىالحواسيبتساعد.النتائجتحليل

الترتيبويوضع.المستطلعينأسئلةعنالمجيبيناتجاهات

عناجابواالذينالمجيبينمنالمئويةالنسبةاستعمالأالأكثر

تحليليوضحأنالممكنومن.معينةبطريقةسؤالكل

وما،المواضيعمنكثيرنحوالناسشعورقوةمدىالنتائج

السابق.الاستطلاعمنذتغيرتقدآراؤهمكانتإذا

قطاعاتبينالاراءفيالفروقأيضاتوضحأنويمكن

مختلففيالاتجاهاتأنوكيف،السكانمنمختلفة

ببعض.بعضهامتعلقالمواضيع

الاستطلاعتقويم

العينة،حجمعلىاستطلاعأيعلىالاعتماديتوقف

الاستطلاعاتمنكثيرويشتملاختيارها.تموكيف

00.2و.005بينيتراوحعددمعلقاءاتعلىالقومية

اتبعتماوإذا.الاستطلاعمنالغرضحمسبشخص

باستطاعةفسيكون،العينةاختيارفيالعلميةالطرق

الخطأعنويعبر،العينةفىالخطأمدىيحعسبأنالمستطلع

المئوية-النقاطمنمعيناعدداأي-فارقابوصفهالعينةفي

التيالنتائجمدىوهو،الاستطلاعنتيجةفينقصاأوزيادة

مماثلةلعيناتمحدودغيرعدداستطلعماإذاتوقعهايمكن

علىالعينةأخذفيالخطأويتوقفنفسها.المسألةفي

.السكانحجمعلىوليسحجمها

نأأيضايمكنمتوازنةصياغةلاتصاغالتيوالأسئلة

ذلك،فإنعنفضلا.الالشطلاعدقةمدىعلىتؤثر

فيمصلحةلهمأشخاصعليهايشرفالتيالاستطلاعات

بحذر.تؤخذأنيجب،معينةنتيجةعلىالحصول

تاريخيةنبذة

عامالمتحدةالولاياتفيمبكراستطلاعأجري

بنسلفانياهاريسبيرخصحيفةلمسألتفقد.ام824

أنهيظنونعمنديلاويربولايةويلمنجتونفىالناخبين

ذلكأساسوعلى.السنةتلكفيللرئالممةسينتخب

وحصلجاكسونأندروفوزالصحيفةتوقعتالاستطلاع

يحصللمأنهإلا،منافسيهمنأكثرأصواتعلىجاكسون

مجل!ي!إلىالانتخابنقل،لذلكونتيجة.الأغلبيةعلى

ادمز.كوينسيجوناختارالذيالنواب

لأولالعلميةبالطرقالرأياستطلاعاتواستخدمت

البلادنطاقعلىالتجريبيةالبحوثمعأم359عاممرة

روبر.وإلموجالوبجورجالأمريكيانالمستطلعانبهاقام

تطيقفيكروسليأرشيبولدهوآخرأمريكيمستطلعوبدأ

ما049عاموفي.التاليةالسنةفيعلميةاستطلاعوسائل

علىالاستطلاعوسائللتطويرأكاديميمركزأولأنشيء

نيوجيرسي،فيبرنستونبجامعةكانتريلهارلييد

.المتحدةبالولايات

برهن،العشرينالقرنثلاثينياتمنتصفوفى

بالولاياترئاسيةانتخاباتحولخاطئاناستطلاعان

بالبريد،البحوثإجراءعلىالاعتمادخطورةعلىالمتحدة
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،ام369عامففي.النسبيةالحصةأساسعلىالعينةوأخذ

بالبريداستبانةملايين01دايجستليتراريمجلةأرسلت

مليونامنهاأعيد،السنةتلكفيالرئاسيةالانتخاباتحول

حاكمبأنالمجلةتوقعتالردود،هذهإلىواستنادا.امشبانة

روزفلت،فرانكل!تئيسأاسيهزملاندونألفريدكنساس

منكلوكان،ساحقةبأغلبيةفازروزفلتأنغير

بدقة.انتخابهبإعادةتوقعقدوروبروجالوبكروسلي

أولأ،دقيقغيردايجستليتراريمجلةاستطلاعوكان

دليلمناختيرواأناسإلىبالبريدأرسلتالاستباناتلأن

زادلذلكنتيجة.السياراتأصحابقوائمومنالهاتف

العينة.فيالأغنياءتمثي!!

علىجرتاستطلاعاتتوقعت،أم489عاموفي

ديويتوماسنيويوركحا!ص!ابأنالنسبيةحصةأساس

فىانتخابهبإعادةفازترومانأنبيد،ترومانهاريسيضم

أخفقت.المتحدةالولاياتتاريخفيمفاجأةأكبر

آخرإن:أولهما،رئيسيبتلسببينالاستطلاعات

،الانتخاباتمنطويلوقتقبلأجريتقداستطلاعات

حصصتمثللمثانيهما:.قراراتهمالناخبينبعضغيروربما

صارتلقددقيقا.تمثيلابأصواتهمأدلواالذينالناسالعينة

العينةتستخدمأم489عامبعدالاستطلاعاتأكثرية

التيالتعديلاتجانبإلىالتغييرفهذا.الاجتماعية

حسنتقد،أخرىأساليبوعلىاللقاءاتعلىأدخلت

الامشطلاعات.مصداقيةمنكبيرحدإلى

بشكليستخدم،العشرينالقرنمنالسبعينياتومنذ

يسميانالاستطلاعمننوعاناللانتخاباتفيواسع

تجري.اللاحقةوالاستطلاعاتالمتابعةاستطلاعات

الحملةنهايةقبيلصغيرةعيناتمعالمتابعةامشطلاعات

الاستطلاعاتهذهمنالمرشحونويستفيد،الانتخابية

وترصد.الناخبينلدىموقفهمفىالتغيراتلمتابعة

تصويتهم،مراكزالناسمغادرةعنداللاحقةالاستطلاعات

عندتجمعالتيالمعلوماتالإعلامأجهزةوتستخدم

نتائجاستقراءفيمنهاللاستفادةالتصويتمنالخروج

.الانتخابات

بمهوريسجورج،جالوببمالعامالرأي:أيضاانظر

.السوقبحوث

والتبيين.البيانبمعلم،البيانانظر:.الاستعارة

بمناسبةللاحتفالعامموكبأومسيرةالاستعراص

يترددإذ،الاستعراضفيالسائدالمناخويختلص.معينة

القواتجنودويقوم.الترحوغصةالفرحهزةبين

بإجراءعادةأخرىودولالغربفيالمسلحة

قوتهملاستعراضالإجازاتأيامفياستعراضات

منكثيرويزخر.ومهارتهمومعداتهموإمكاناتهم

فرقمنبعددمصحوبةبهيجةبأحداثالا!شعراضات

مدربة.أليفةوحيواناتالموسيقى

..مق0003عامإلىالدينيةتارلإلمواكبويرجع

رحابهاتتسعوأسعة،شوارعذاتالقديمةالمدنوكانت

المواكب.لوفود

ألاحتفالاتفيمتعةيجدونالرومانوكان

الرياضيةالألعابممارسةلدىخاصوبوجه،الاستعراضية

باستعراضاتدائمايقومونوكانوا.العامةالميادينفي

عهدخلال،الانتعاراتعليهاأطلق،عسكرية

مألوفةالدينىألاحتفالمواكبوأضحت.الإمبراطورية

الحالوظل،النصرانيةالكنائ!رلتأسيصرالأولىالعقودمنذ

السياسيةالمواكبوأصبحت.الآنحتىالمنوالهذأعلى

الأقطار.منكثيرفيعادياأمرا

الجنسأوأمتهبأنإنساناعتقادالعرفيالاستعلاء

وقد.فالطبيعةاتساقاوالأكثرالأحسنإليهينتميالذي

هذاالأمريكىالاجتماععالمسمنر،جراهاموليمأدخل

ماجماعةإلىالنظرأنهعلىعرفه.ام609عامالمصطلح

ويرتبونيوزنونالاخرينوجميعشيء،كلمركزأنهاعلى

أصبحواالناسفإنماثقافةنطاقلاتساعونتيجة.بعدهم

للتفكيرالسليمةالطرقباعتبارهامجتمعهمطرقيرون

لاقدالعرقيالاستعلاءفإنالسببولهذاوالعملوالشعور

والكبرياءبالانتماءلثسعوراالناسيعطيإنه.تجنبهيمكن

يصبحولكنهالجماعةخيرأجلمنالتضحيةفيوالرغبة

التحيزيسببقدأنهكما.التطرفبلحدإذاضارا

بلالأخرىالثقافاتمنالاتيةالاراءورفضوالتعصب

الأخرىللثقافاتوالتعرض.الأخرىالجماعاتواضطهاد

هذهالفعلردودمثلتقللقدومرونةفهفاالمرءيكسب

أبدا.كليةعليهاالتغلبيمكنلاولكن

العرقيالاستعلاءيعتبرونالاجتماععلماءمنوكثير

تكونأنيجبالباحثملاحظاتإن.عملهمفيمشكلة

بمعاييراخرينأناسعلىللحكمالميلولكن،محايدة

.الملاحظاتتلكيشوهقدأخرىإنسانيةجماعة

الأقلية.،العنصرية؟العرقيةالمجموعةأيضا:انظر

أجنبي،لحكمالناسمنجماعةإخضاعالاستعمار

الأراضىوتسمى،المستعمرينالبلادسكانويسمى

ومعظم.المستعمرةالبلادالاحتلالتحتالواقعة

الميم)بكسرالمستعمرةالدولةعنمفصولةالمستعمرات

الأجنبيةالدولةترسلماوغالبا.ومحيطاتببحار(الثانية
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مصادرواستغلالهاوحكمهاالمستعمراتفيللعيشسكانا

عرقيامنفصلينالمستعمرأتحكاميجعلماوهذا.للثروة

المحكومين.عن

القديمة.العصورإلىيعودطويلتاريخوللاستعمار

أوروبافىالمستعمراتمنعدداحكموامثلا،،فالرومان

عشرالخامسالقرنمنوبدءاوإفريقيا.الأوسطوالشرق

إمبراطورياتبناءفيالأوروبيةالدولبدأت،الميلادي

وأمريكاوآسياإفريقيامنكلفيضخمةاستعمارية

القوىأهمومن.الجنوبيةأمريكافىوكذلك،الشمالية

،البرتغالهولندا،بريطانيا،فرنسا،،الأوروبيةالاستعمارية

معظمتفككت،العشرينالقرنسبعينياتوبحلولأسبانيا.

اللإمبراطوريات.هذه

التيالاقتصاديةللعوائدالمستعمراتأهميةوتعزى

والتوابلالماسمثلنادرةسلععلىتحصلفالدولتدرها.

توسئإلىالدولتسعىكما.المستعمراتهذهمن

قدالمستعمراتهذهلأنالمستعمراتمعوتجارتهاصناعاتها

للسلعسوقا-2الخامللموادمصدرا-أ:تكون

مناطق-4أخرىلبلدانللتصديرقابلةلسلعمصدرا3-

تستخدمالدولفإن،ذلكإلىوبالإضافة.استثمارية

كما،الأمبينوسمعتهامكانتهالزيادةأيضاالمستعمرات

تستفيدأو،عسكريةلأغراضالحيويةمواقعهامنتستفيد

ومذهبها.دينهالنشرمنها

فهم،يمتلمالاستعمارأنالناسبعضويعتقد

الظلمأشكالمنشكلأيبأنهالاستعماريعرفون

منجماعةقبلمنوالاجتماعيوالسياسيالاقتصادي

ويستخدم.عرقىألمماسعلىوذلك،أخرىلجماعةالضاس

غيرالسيطرةلتعريفالجديدالاستعمارمصطلحآخرون

تفسيروبحمسب.الناميةالدولعلىالغنيةللدولالمباشرة

فيالغنيةالدولعلىتعتمدالناميةالدولفإن،المدرسةهذه

الدوليدفعالاعتمادهذاأنمع،المالرأسامشثمارمجال

النامية.الدولمنالاستفادةإلىالغنية

الاستعمارتاريخ

أكبرالرومانيةالإمبراطوريةتعد.القديمالاستعمار

توسعهارومابدأتفقد،القديمالتاريخفياستعماريةدولة

مجدها،أوجوفي..مدتى426عامنحوالبحاروراءفيما

إلىبريطانياشماليمنتمتدالرومانيةالإمبراطوريةكانت

سقطت،م476عاموفي.العربيوالخليجالأحمرالبحر

الإمبراطورية.تلك

وأسبانياالبرتغالبدأت.الأوروبيالاستعماربدايات

مستكشفينبإرسالالميلاديعشرالخامسالقرنفي

الأقصى،والشرقالهندإلىجديدةبحريةطرقعنللبحث

ويسيوونالبريةالطرقعلىيهيمنونالمسلمونكانحيث

يطمحونالأوروبيونوكان.وأوروباآسيابينالتجارةعلى

فيالبرتغالنجحتفقد،التجارةتلكعلىالسيطرةإلى

منكلفيتحاريةمراكزوأنشأت،البرازيلعلىالسيطرة

أسبانيانجحتالمميا.كماشرقيوجنوبوالهندإفريقياغربى

،المتحدةبالولاياتأليوميعرفمماأجزاءعلىالسيوةفي

اللاتينية.أمريكاأجزاءمعظمواحتلت

الهولنديونانتزع،الميلاديعشرالسالغالقرنوفي

نأبعدوذلك،البرتغاليينمنالاسيويةالتجارةوالبريطانيون

)إندونيسيا(الهولنديةالشرقيةالهندجزراحتلالفينجحوا

الهولنديونوتمكنالهند.فيقوينفودللإنجليزوأصبح

فيالمناطقبعضاحتلالمنوالفرنسيونوالبريطانيون

اللاتينية.أمريكا

المهاجرينمنعدداحتل،ذلكإلىوبالإضافة

نأكماكندا.فىالمناطقبعضوالفرنسيينالبريطانيين

أجزاءبعضملكيةادعواوالفرنسيينوالبريطانيينالهولنديين

منالإنجليزتمكن،المطافنهايةوفي.المتحدةالولاياتمن

ودخلالبلاد.تلكفيمستعمرةعشرةثلاثإنشاء

الشماليةأمريكاعلىصراعفيوالفرنسيونالبريطانيون

ذلكواسمتمر،الأربعوالفرنسيينالهنودحروبسمي

تلكآخروفي.أم763حتىام968عاممنالصراع

معظماحتلالفىونجحتبريطانياأنتصرت،الحروب

الشمالية.أمريكافيالفرنسيةالممتلكات

الثلاثالمستعمراتنجحت.الحديثالاستعمار

الثورةفيبريطانيامناستقلالهاعلىالحصولفيعشرة

معظموحصلتام(.783-)1775الأمريكية

القرنفىاستقلالهاعلىاللاتينيةأمريكافيالمستعمرات

يتطورولمعشر.التالمحعالقرنوبداياتعشرالثامن

نأمععشرالتاسعالقرنبدايةفىالأوروبيالاستعمار

وقدأ!شراليا،فيالمستعمراتمنعدداضمتبريطانيا

تأسيسهاتمأستراليةمستعمرةأولويلزنيوساوثكانت

الأوائلالمستوطنينمعظموكانعشر.الثامنالقرنفي

وقد.لهمعقاباأسترالياإلىأبعدواالذينالسجناءمن

القرنمنتصففيالمناطقتلكإلىالسجناءإرسالأوقف

مستعمراتانشئت،التاريخعذلكوبحلولعشر.التاشع

حاليا(،)تسمانياديمنزلاندوفانكوينزلاندفيجديدة

فإنهانيوزيلندا،أما.وفكتورياوجنوبيها،أسترألياوغربي

وبحلول.ام084عامإلابريطانيةمستعمرةتصبحلم

نأيعتقدونممنالكثيرونهناككان،أم085عام

وإدارتها.إنشائهاتكاليفتساويلاالمستعمرات

على،الأوروبيةالقوميةوظهورالصناعيةالثورةوساعدت

القرنوبدايةعشرالتاسعالقرننهايةفىالاستعمارتطور
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القارتين،هاتينففىوآمميا.إفريقيامنكلفيالعشرين

الخامالموادعلىالحصولإلىالصناعيةالدولسعت

إلىسعتكما،الصناعيةلمنتجاتهاوالأسواقلمصانعها،

،جديدةاستثمارمناطقبوصفهماالقارتينهاتين

للأقطارمنافستهافىتقويهاجديدةأقطارعنوللبحث

.الأخرىالأوروبية

وبريطانياوألمانياوفرنسابلجيكامنكلإفريقياواقتسم

الإفريقيةالمناطقمنيبقولموأسبانيا.والبرتغالوإيطاليا

سيطرتفقدبريطانيا،أماوليبيريا.إثيوبياإلامستقلة

كمابماليزيا.الانيعرفوماوبورماالهندعلىبدورها

الصينيةالهندوكانت.الصينيةالهندفرنسااحتلت

ولاوس)كمبوديا(كمبوتشيامنكلاتضمالفرنسية

أما.الشرقيةالصينيةالهندفيالهولنديونوتوسع.وفيتنام

تنافصرهناكوكان.الفلبيناحتلتفقد،المتحدةالولايات

المتحدةوالولاياتوأسبانياوبريطانياوألمانيافرنسابينكبير

التاسعالقرننهايةوفي.الهادئالمحيطجزرعلىللسيطرة

إمبراطوريةاليابانأنشأت،العشرينالقرنوأوائلعشر

الثانيةالعالميةالحربوخلال.وتايوانكورياضمت

علىإمبراطوريتهااليابانوسعتأم(،391-459)!

تسيطركانتالتيالصغيرةالمستعمراتبعضحساب

نأبعدسقطتالإمبراطوريةهذهأنإلا.غربيةدولعليها

مرةالمناطقهذهوتحولت.أم459عامأليابانهزمت

غربية.مستعمراتإلىأخرى

عصرإنهاءفيأسهمتعواملثلاثةهناكأنوالواقع

القرنمنوالستينياتالخمسينياتفيالاستعمار

فياضعفتقدالأوروبيةالقوىأنأولها؟العشرين

الاستعماريعارضونالناسمنكبيرعددوبدأالحرب

بحقوالمطالبةالقوميةالحركاتأن،كماأخلاقيةلأسباب

إفريقيامستعمراتفىكبيراازديادازادتقدالمصيرتقرير

علىالمستعمراتهذهبعضحصلتوقدوآسيا.

لمأخرىمستعمراتلكن،سلمىبشكلالمستقلالها

وكانت.الحربطريقعنإلااستقلالهاعلىتحصل

مستعمراتهامنحتالتيالدولأواخرمنالبرتغال

.السبعينياتمنتصففىالاستقلال

وبريطانيافرنسامنكلتزاللاالمعامر.الاستعمار

،اليومإلىمستعمراتهاببعضتحتفظوأسحبانياوالبرتغال

فإن،المثالسبيلوعلى.مستعمرأتتسميهالاولكنها

نأكما.التابعةابدالمناطقهذهتسمىبريطانيا

مثل:،البعيدةالمناطقبعضتحكماالمتحدةالولايات

المحيطفيالجزرمنوعدداوغوامالأمريكيةساموا

آيلاندزوفيرجينبورتوريكووكذلك،الهادئ

لأمريكية.ا

الاستعماريةالسياسات

علىحياتهمأسلوببفرضالمستعمرينمنعددقام

ثقافةمستوىبتدنىيؤمنونكانوافقد،.المستعمرأت

هؤلاءبعضوحاول.ثقافتهمإلىقياساالمستعمرةالمناطق

كمايستعمرونها،التيالمناطقديانةمنيغيرواأنالحكام

تلكفيالرسميةاللغةالأجنبيةلغتهمجعلإلىعمدوا

الحكامحاول،الحالاتمنعددوفي.المستعمرات

المحلية.الثقافةمحلالخاصةثقافتهميحلواأنالمستعمرون

المستعمراتوتحديثتطويرفيالمستعمرونالحكاموساعد

البريةوالطرقالحديديةالسككخطوطإنشاءطريقعن

.والمستشفياتالمدارسإنشاءطريقعنوكذلك،والمصانع

سياساتتبنيعلىتحرصكانتالاستعماريةالقوىلكن

أنفسهم.للاستعماريينمفيدةوسياسيةاقتصادية

الاستعماريةالدولعمدت.الاقتصاديةالسياسات

وفي.للمستعمراتالاقتصاديةالعوائدمنالاستفادةإلى

عنثروتهامنتزيدالقوىهذهكانت،القديمةالعصور

الإتماواتفرضتأجر(،كمابدون)العملالسخرةطريق

منالشعوبهذهحمايةبدعوىالمستعمرةالشعوبعلى

.ال!خرىالدول

عشروالثامنعشرالخامسالقرنينبينوفيما

المركنتاليةيدعىأوروبافياقتصادينظامظهر،الميلاديين

القوىقامت،النظامهذاظلوفي(.التجاريةالنزعة)أي

حعسبالمستعمرةالمناطقاقتصادبتشكيلالأوروبية

عدذابريطانياسنت،المثالمحبيلفعلى.التجاريةحاجاتها

علىسيطرتهالتقويةعشرالسالغالقرنفيالقوانينمن

الشمالية.أمريكافيعشرةالثلاثمستعمراتهااقتصاد

بينالتجارةيحصرالقوانينهذهبعضكانوقد

فقط،كماالبريطانيينمإلتجارالبريطانيةالمستعمرات

القوانينأما.فقطبريطانيةسفنامشخدامتشترطكانت

لأنالمستعمراتفيالصناعةمنقلصتفقد،الأخرى

السلععلىالمستعمراتتعتمدأنيريدونكانواالبريطانيين

تصديرعلىالأمريكيينولتشجيعبريطانيا.فيالمصنعة

إلىالبريطانيونعمدبريطانيا،إليهاتحتاجالتيالسلع

الأمريكيين.للتجارالصادراتلهذهتجاريةامتيازاتإعطاء

بالطريقةتجارتهاالأخرىالأوروبيةالقوىأدارتوقد

نفسها.

الاقتصاديةالسياساتفيمهفاعنصرأالرقوكان

الأوروبيونعمد،البدايةفى.التجاريةالنزعةعصرخلال

فىللعملالحمرالهنودتسخيرإلىالجنوبيةأمريكافي

لاحقة،فترةوفي.وغيرهللقطنالمنتجةالضخمةالمزارع

إفريقيا.منالرقيقاستوردوا
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الجنوبية،وأمريكاالشماليةأمريكادولمعظموفي

البريطانبنأنكماعشر.التاسعالقرنفيالرقألغي

النزعةسياساتأنعشرالتاسعالقرنمنتصفمنذوجدوا

بدأت،ولذلك.صناعاتهمببعضأضرتقدالتجارية

تدريجي!بشكلالحرةالتجارةنظامبتطجيقبريطانيا

.المستعمراتتجارةعلىاسحيطرةإنهاءفيالنهايةفي

قدألاستعماريةالقوىمعظمكانت،أم087عاموبحلول

حريةمنتحدالتيالقوابنإلغاءفيبريطانياحذوحذت

وازدهارتطورتوقفلمالتجارةحريةلكن.التجارة

فيالمستعمراتواستمرتواسيا.إفريقيافيالاستعمار

نأكما.الأوروبيةللسلعوالأسواقالخامالموادتقديم

منأرباحاحققواوصناعهمالأوروبيينالمصارفمديري

الحديديةوالطرقوالمزارعوالمناجمالمصانعفيالمشثماراتهم

المتخلفةا!لناطقأسمعليهأطلقوافيماأنشأوهاالتي

.الاستث!اراتتلكعلىللمحافظة

الأوروبيةالقوىمعظمكانت،العشرينالقرنوبحلول

الاقتصادية.النظمعلىالسيطرةإلىأخرىمرةعادتقد

إبانكانتكماكاملةتكنلمالسيطرةأدواتأنإلا

القديمةالمستعمراتزالتما،واليوم.التجاريةالنزعةمرحلة

كانتالتيالدولمعقويةاقتصاديةبصلاتتحتفظ

تحكمها.

فيالحكمطرقاختلفت.ال!اسيةالإدارة

عمدتالحاكمةالدولفبعضكبير،بشكلالمستعمرات

أنهاحينعلىكاملبشكلمستقلةالمستعمراتجعلإلى

فينظرناوإذا.الذأتيالحكممنشيئاأخرىدولآأعطت

منكلفىوالبرتغالوبريطانياوفرنسابلجيكاسياسات

الحكم.نظمفيتباينانجدفإنناوآسيا،إفريقيا

كانتإفريقيافيبلجيكيةمستعمرةأكبرأنوالواقع

وقد(.الانالديمقراطية)الكونغوالبلجيكيالكونغوفي

وكانتام،885عاممنذالكونغوبلجيكاحكمت

(.البلجيكية)العاصمةبروكسلمنمركزيبشكلتديرها

فقدولذلك،الحكمفيالكونغوشمعبالبفجيكيشركولم

مماأم،959عامالكونغوفيانتفاضاتعدةحدثت

.أم069عامالاستقلالإعطائهاإلىبلجيكااضو

شبيهةللمستعمراتالفرنسيالحكمسياسةوكانت

باريس،منمركزيبشكلحكمهايتمكانفقدبهذا،

يصبحواأنالمستعمراتفىالقومعليةالمتوبمنوكان

يكونوالمالفرنسيينلكنواقتصاديا.ثقافئاكالفرنسيين

استعمارهم.إنهاءفييفكرون

لمالصينيةالهندفيثورةقامتأم،469عاموفى

علىالفرنسيونأجبرحينما،أم549عامإلاتنته

عاموفي.جسيمةلخسائرتعرضهمبعدالانسحاب

إحدىالجزائر،فيمماثلةثورةقامتام،549

والنضالالجهادواستمرإفريقيا،فيالفرنسيةالمستعمرأت

استقلالها.الجزأئرانتزعتحينام629عامحتىهناك

لمعظمسلميبشكلألاستقلالفرنسامنحت،ذلكوبعد

مستعمراتها.

طريقعنمستعمراتهامعظمحكمتفقدبريطانيا،أما

مقرهيكونعامحاكم)والوكيلالبريطانيينالوكلاء

بريطانياأعطتامستعمارها،وخلال(.المستعمرةعاصمة

وألمجالسالمحليةالمحاكمفيأوسعصلاحياتلمستعمراتها

الهنودأدى،المثالسبيلفعلى.العامةوالخدماتالتشريعية

وحتىأم189عاممنذبلادهمشؤونإدارةفيأكبردورا

وحصلت(،العالميتينالحربينبينما)فترةام939عام

الذيالنجاحوكان.أم479عاماستقلالهاعلىالهند

مستقلة،دولةإلىمستعمرةمنالتحولفيالهند،حققته

،البرتغالأمأ.أخرىمستعمرأتعلىبريطانياطبقتهمثالأ

الذاتي،تتمئلالحكممستعمراتهاأنادعتفقد

الشؤونوتسيرالتشريعاتتسن،الواقعفيلكنهاكانت

بنفسها.البحاروراءفيماأقاليمهالمعظمالإدارية

الاسدهماراثار

كلعلىإيجابيةوأخرىسلبيةآثارللاستعماركانت

فقدسواء.حدعلىالمستغمرةوالدولالمستعمراتمن

الاقتصاديةالتنميةمنشيئاالمستعمرونحقق

والعلوموالصناعةالزراعةطرقإليهافأدخلوا،للمستعمرات

الاستعماريةالقوىقامت،نفسهالوقتوفي.الغربيةالطبية

عددوفياقتصاديا.منهاواستفادتمستعمراتهاباستغلال

الهياكلبتعطيلالحاكمةالقوىقامت،المستعمراتمن

بإنتاجالمستعمراتألزموافقد.وتغييرهاالتقليديةالاقتصادية

الحاكمة.الدولمنالمصنعةالسلعمعظموشراءالخامالمواد

التجاريةالأنشطةالمعستعمرونحطم،الطريقةوبهذه

إيجابيةنواحيهناكأنومع.المستعمراتفيوالصناعية

شعوبفإن،الدوليالاقتصاديبالنظامالمستعمرأتلربط

مقدراتهافيالتحكمعلىالقدرةفقدتالمستعمراتتلك

مستوياتارتفاعقاد،ذلكإلىوبالإضافة.الاقتصادية

عددفىكبيرةزيادةإلىالسياسيوالاستقرارالمعيشة

مستوىفيالتحسنتوقفإلىأدىالذيالأمر،السكان

.تقهقرهعلىساعدوربماالمعيشة

السيطرةرقعةبزيادةالاممتعماريالنظاموقام

نفسهالوقتفىأدىولكنه،الأوروبيةللدولالسياممية

المناطقتلكووحدالمحليةالحروبمنعددتقليصإلى

عدداالحاكمةالقوىوأقامت.واحدةدولةمظلةتحت

فيالديمقراطىالنظاموأدخلت،الحديثةالمدارسمن
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يمنحلم،الحالاتمنالعديدفي،ولكن.الحكم

منضئيلاقدراإلااممتعمروهاالتيالشعوبالمستعمرون

عددحاولكما،الامعتقلالأجلمنوالإعدادالتدريب

.المستعمرةأصشعوباعلىثقافتهمفرضالحكاممن

أفادتقدالغربيةالثقاهشةأنالمؤرخينبعضويعتقد

الدولمنعددالكن،شتىبطرقالمستعمرةالشعوب

إعادة،الاستقلالبعد،حاولتمستعمرةكانتالتي

وهوتحها.ثقافتهاإحياء

ولكنه،الحاكمةالدولالا!متعماريالنظامأثرىولقد

ال!تسعوروظهورالقوميةالحركاتظهورفيأيضاساعد

الاستعماركتب،وبذلك.المصتعمرةالشحوببينالوطني

بنفسه.نهايته

نأالاستعمارلنهايةالمتوقعةغيرالنتائجمنوكان

المستعمراتسكانمنكبيرلعددالهجرةحركاتظهرت

منكبيرةأعداداأنكماتستعمرها.كانتالتىالبلدانإلى

وجدواالغربيةالهندحزرومواطنىوالباكستانيينالهنود

إندونيسيامنأعدادكبيرةوهاجرتبريطانيا.إلىطريقهم

منالمهاجرينمنأعدادوهناكهولندا.إلىوسورينام

،أخرىناحيةومنفرنسا.فيتعيشإفريقياش!الي

فيوثقافيعرقيتباينخلقفيالهجراتهذهأسهصت

عرقيطابعذاتمايوماكانتالتيالأوروبيةالبلدان

واحد.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ليالمدكورةالملدانتحصالتيالممالاتليالتاريخيةالنبذةاظر:

التالية:المقالاتأيضاوالطر.المقالةهده

المحوطةيمةالقدروماآسيا

المستعمرةالشرقيةالهسدشركةإفريقيا

تاريح،المتحدةتارلإلمم!!ةالعال!،الأقلية

الدوليةالوصايةممطقةالحغراليةالكشوفالإقليم

التجاريةالرعةأعومنولتاالانتدا!تحتإقليم

تاريح،المتحدةالولاياتالمح!يةأسيةالإصريا

)1!ستعارالاستعمار:نظرا.الجديدالاستعمار

الحديت(.

كلويعطى.مسألةفيبأصواتهماالناسإدد!ءالاستفتاء

ممياسةعلىللاقتراعفرصةالإقليمأوالبلدفيالناخبين

الاستفتاء،وفي.مقترحجديدقانونعلىأوالحكومة

علىيوافقونلاأويوافقونكانواإذاعماالمقترعونيوضح

نأويمكن،كثيرةبلادفيالاسعتفتاءاتوتستخدم.الاقتراح

تحديدإلىالدسعتورفيتغيراتمنكثيرةأنماطلهاتكون

وفقاالا!متفتاءيتمالتيالقواعدأنوالواقع.الوطنيةالحدود

آخر.إلىبلدمنكثيراتتنوعلها

إجباريايكونأواختيارياالامشفتاءيكونأنويمكن

الاختياريالا!متفتاءيتمأنيمكن.البلدانبعضفي

لكنإجازتهسبقتتشريغعلىالموافقةعلىللحصول

البلد.هذافيالناخبينمنمحددعدديطلبهأنبشرط

علىيجبالذيالاستفتاءذلكهوالإجباريوالامشفتاء

بهالعملالمزمعالقانونعلىبمقتضاهيوافقواأنالمقترعين

يصئمساريا.أنقبل

المتحدةالولاياتفيكبيرلطاقعلىالمبادرةوتوجد

نأالمواطنينمنجموعةبهتستطجعأسلوبوهي،الأمريكية

بشأنهيقررمباشرةالناخبينأمامقانونبتشريعاقتراحاتقدم

وأالفرديقدموقد.أنفسهمالناخبونبهويبادرالامشفتاء

الناخبينمنمجموعةأيدتوإذااقتراحا.أوالتمامعاالجماعة

فيأساساالمبادراتوتستخدمالاستفتاء.يقامالالتماس

المحلي،الحكمشؤونلتحديدالأمريكيةالمتحدةالولايات

الذيالاستدعاءنظامالأخرىالولاياتبعضوتستخدم

لمناقشتهم.ممتليهمالناخبونبهيستدعي

بشأنالعامالرأيلاختبارالا!متفتاءاتتعقدوقد

أستراليافيإجباريةوهي.مقترحةدلممتوريةإصلاحات

تضع.وسويسراوفرنساأيرلندامثلأوروبيةبلدانوفي

كلفيالمقترحةللتغييراتالعريضةالخطوطالحكومة

"لا".أو"نعم"بيصوتأنالمقترحوعلىاستفتاءبطاقة

السادسالقرنفياممتفتاءاولأقيمحيثسويسرا،وفي

وفيمرارا.ألاستفتاءمنالنوعهذامثلاستخدمعشر،

مليونينحوصوت،المثاللحمبيلعلىام،989عام

أكثرولكنالوطنيالجيشبإلغاءاقتراحعلىسويسري

الإلغاء.عارضوا%06من

للجدلمثيراأم839عاماستفتاءكانأيرلندا،وفي

لحظردستوريتعديلإجراءعلىالناخبونوافقحيث

حكومياقترأحقدمأيضا،ام869عاموفي.الإجهاض

عاماستينمنذبهالمعمولللطلاقدستوريحظرلإنهاء

أكد،أم879عاماستفتاءوفي.القوميالامعتفتاءوأبطهله

جاءتحيث،الأوروبيةللجماعةولاءهالأيرلنديالشعب

الأوروبيالقانونأيدتالأصواتمن%6!،9أنالنتيجة

.أم879عامالموحد

القوميةالحدودعلىللموافقةأيضاالاستفتاءيعقدكما

ثلاثينياتوفي.الإقليميةالحدودفيأوفيهاوالتغييرات

الاقتراعاتمنسلسلةالأمعصبةنظمت،العشرينالقرن

بلدهتقسيمأسلوببإقرارالألمانيللشعبالسماحأجلمن

نأالفلبينىالشعبسئل،أم989عاموفي.ولاياتإلى

جزرجنوبفيجديدذاتيحكمإقليمإنشاءعلىيوافق

الرئيسةشخصيةرفضالسلبيةالنتيجةوكانت.الأرخبيل

أكينو.كورازون
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ففينادرا.الاستفتاءاتتستخدمالبلادبعضلكن

العامألانتخابأنالحكومةتحد،المثالسيبيلعلىبريطانيا،

وعقدت.السياساتلمعظمكافشرعيأمرهو

علىالأولى:فقطحالتينفيبريطأنيافيالامستفتاءات

عامعقدالذيالاستفتاءوهوالأوروبيةالمجموعةعضوية

عاموويلزأسكتلندافياستفتاءاتوعقدت.ام759

انظر:.المحليالحكمسلطاتتقويةمشكلةعلىام979

.السلطاتتفويض

مسألى.أيفىالشعبتصويتالشعبيالاستفتاء

الأقاليمأحدسكاناقتراعيعنيأصبحالمصطلحهذاولكن

لأولالشعبيالاستفتاءأستخدمولقد.حكوماتهملاختيار

وسافوينيسسكاناقترععندماأم097عامخلالمرة

العصرفيالشعبيوألاستفتاءفرنسا.إلىللانضمام

مأ759عاموفي،دوليإشرافتحتدائمايتمالحديث

الشعبيالاستفتاءلمتابعةمراقبنالمتحدةالأمأرسلتمثلأ

كلوكانت،الهادئالمحيطفيمارياناجزرفيجرىالذي

تحتالأمريكيةالمتحدةالولاياتتحكمهاغوامماعداالجزر

الناساقترعالشعبيألاستفتاءوفي.المتحدةالأموصاية

المتحدةالولاياتكومنولثفيأعضاءيكونوابأن

مصيرحددالذيهوالشعبيالاستفتاءأن،كماالأمريكية

إفريقيا.فيالبريطانيةوتوجولاندأوروبافيالسارإقليم

الاختيارحريةالأقاليمإعطاءالشعبيبالاستفتاءويقصد

علىالتأثيربعفالأحيانتحاولالمصالحذاتالدوللكن

فإنحالأيوعلى،عسكريضغطبممارسةالتصويت

بإعطاءللأمامكبيرةخطوةخطاقدالشعبيالاستفتاء

شكلاختيارفيالحريةبعضالأقاليمبعضسكان

حكوماتهم.

منالشخصبهايبدأالتيالاستنتاجعمليةالاستقراء

الشخصيبدأوقد.التعميماتنحوويتقدم،معينةتجارب

وقد.المذأقحلوكلهيكونالذيالتفاحأكلبتجارب

كلأنفحواهانتيجةإلىالتجاربهذهمنالشخصيصل

لاقدسيأكلهاالتىالتاليةالتفاحةولكن.المذاقحلوالتفاح

،ألاحتمالاتإلىيقودوالاستقراء.المذاقحلوةتكون

الناسعليهيعتمدالذيالأساسوهو.اليقينإلىوليس

صائبة.بصورةتصرفاتهمعلىللحكم

أيضاالامشنتاجيةالطريقةمعالاستقراءويستخدم

الناسويصل.العلميةالاكتشافاتإلىللتوصل

عامة.فرضياتمنمبتدئيننتالمعينةإلىبالاستنتاج

أسلوبإلىباللجوءعامةنظرياتإلىالعلماءوشوصل

.اكتشافاتإلىالتوصلفيينجحوالكيالاستنتاج

هذهمنالجديدةالتنبؤاتعلىألاستدلالويمكنهم

بالملاحظاتالتنبؤاتهذهوتختبر.العامةالنظريات

نحوللتقدمالتجربةنتائجتستخدموقد.والتجارب

عامةنظريةعلىللحصولجديدةاستقرائيةخطوة

جديدةنظرياتإلىالتوصلالناسيستطيعولا.أفضل

تقدمهإحرازالعلموالشطاع.وحدهالالشقرأءباستخدام

الألمملوبين.هذينبينبالجمع

الفلسفة.:أيضاانظر

الأمريكية.الثورةانظر:.حرب،الاستقلال

يمارسرياضةالاستكشافلعبة.لعيةالاسدكشا!،

،أخرىإلىنقطةمنالأقدامعلىالسيرالمتبارونفيها

.والبوصلاتالخرائطمستخدمين

منعدةأنواعثمةتوجدالاستكشا!.أنواع

:المباريات

يسجلواأنالمتبارينمنفيهيطلب.الريفيالسباق

التوالي.علىالمراقبةنقاطمنمحددعددفىأسماءهم

حولالمبعثرةالمراقبةنقاطيستخدمالعلاماتاستكشاف

أحدأيمعيتنازعأنمتبارأيلايستطعوبذلك.المنطقة

عندالمتبارييكسبالسببلهذا.المعينالوقتفي

أكثرنقاطاوالبعيدةالصعبةالمراقبةنقاطفياسمهتسجيل

المتباريهذا.الخرائطقراءةفيمهارةتتطلبرياضةالاستكشافلعبة

مراقبة.نقطةعندحريطهيدرس
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المراقبةنقاطفياسمهتسجيلمنيكسبهاالتيتلكمن

والقريبة.السهلة

نقاطيحددواأنالمتبارينمنيتطلبالخطاستكشاف

نقطةكلعندعلامةووضع،الخطاتباعطريقعنالمراقبة

خرائطهم.علىمراقبة

واحدةكلتتألففرقبينيتمالمتعاقبالاسلكشاف

عداءكليقطعحيثأكثر،أوعدائينثلاثةمنمنها

ثمانىأوسبعيتضمن،الريفىالطريقمنأساسيةمرحلة

حيثمنفريقكلمنالثانىالعداءوينطلق.للمراقبةنقاط

العداءانتهاءمعالعداؤونوشعاقب،الأولالعداءينتهي

السابق.

بطريقةالسحبمنالمطرإسقاطعمليةالاستمطار

ويسمىالجو.فىالمتكونةالسحبعلىتجرىبحتهعلمية

لزيادة،الطريقةهذهاسناسايستخدم.السحبتطعيمأيضا

لتوليدأو،للريالمياهلتوفيرأو،معينةبمنطقةالمياهكمية

أيضاوتستخدم.الكهرومائيةالمحطاتمنالكهربائيةالطاقة

منخوفاالزراعيةالمناطقفى،الغزيرةالأمطارسقوطلمنع

تخفيضالأحيانبعضفيللخبرأءويمكن.المحاصيلتلف

تلكإلىوصولهاقبلالسحببتكوينالعواصفشدة

الذين،المتحدةالولاياتعلماءمنالعديدقاموقد.المناطق

وطرقهاالاستمطارأساليببتطوير،مستقلةبصفةيعملون

العشرين.القرنمنالأربعينياتخلال

الماءبخاريكونعندماالمطريحدثالاستمطار.طرق

وثقيلةضخمةماءقطراتأو،ثلجيةبلوراتالسحبفي

بعضفىيمكن.الأرضعلىللسقوطالكافىبالقدر

تعرفموادلمحاضافةالمطرسقوطاحتمالزيادة،الحالات

التكوينعمليةتعملو.السحبإلىالتطعيمبعوامل

سقوطاحتماليكونالتيالسحبفيأفضلبصورة

عمليةفىالمستخدمةالمادةتعتمدوكبيرا.منهاالأمطار

السحب.حرارةدرجةعلىالتطعيم

فإن،المئويالصفرمنأعلىحرارةدرجاتوعند

نترأتمنمكونسائلالمستخدمالرئيسيالتطعيمعامل

تكونالعاملهذاجسيماتوتسببواليوريا.الأمونيوم

الطائراتمنالسحبتطعيمعاملويرش.حولهالماءبخار

السحابة.أسفلعلى

تكونعندماالبرودةفائقةمياهعلىالسحبتحتوي

النوعهذايبقىأنيمكنوالصفر.تحتالحرارةدرجات

.م4.-إلىتصلحرارةدرجةفيمتجمدغيرالماءمن

ومن،ثلجيةبلوراتتكوينإلىالشديدةالماءبرودةوتؤدي

.الأرضعلىليسقطالكفايةفيهبماثقيلايصئالماءثم،

كالثلجتطعيمعواملالثلباستخدامبلوراتإنتاجويمكن

للاستمطارطرقثلاث

بلوراتتتكونوعندما.الفضةيوديدبلوراتأو،الجاف

رقيقةجليديةكتلصورةفيالأرضاتجاهفيتسقطالثلج

درجةفوقحرارتهادرجةتكونمنطقةتدخلوعندما

المطر.مكونةتنصهرالصفر

ثانيغاز)وهوالجافالجليدحرارةدرجةتبلغ

وتقومالصفر،تحتم08حوالي(الكربونأكسيد

منالسحبعلىإسقاطهاعندالجافالثلجكرات

وعندما.البرودةفائقالماءحرارةدرجةبخفضالطائرة

الثلج.منبلوراتإلىالماءيتحولالحرارةتنخففدرجة

التىوهي،الثلجبلوراتالفضةيوديدبلوراتوتشبه

حولها.الثلجبلوراتتكوينإلىالبرودةفائقبالماءتؤدي

لإنتاجو،والمولداتالشعلاتتسمىأجهزةوتستخدم

ويكون.الفضةيوديدبلوراتعلىيحتويبخارتوزيع

ويتم.أخرىموادمعالفضةيوديدبحرقالبخارهذا

المستخداميمكنكماالطائرةطريقعنالبخارتوزيع

.الأرضعلىلتوزيعهأيضاالمولدات

الخلافاتمنكثيرفيالسحبتطعيمعمليةتسببت

تأثيرهاإثباتعلىقادرينيكونوالمفالعلماء.والمناقشات

بعضاعتقادذلكإلىويضاف.الحالاتكلفيالعملي

إلىيؤديقد،معينةمناطقفيالمطرسقوطزيادةبأنالناس

.أخرىمناطقفينقصه

الجليد.:أيضاانظر

الدقيقةالحيةالكائناتنموهوالأحياءعلمفيالاسثئيات

عليهاالسيطرةيتمظروففىإنتاجهايتمالتىالخلاياأو

تنمىالتىالدقيقةالحيةالكائناتوتشملالختبر.داخل

خلاياوتسمىوالخمائر.والفيروساتالبكتيريا:بالاستنبات

الخلايما.مستنبتالطريقةبهذهالمنماةالحيوانأوالنبات

حلربمحمااالمئمعلايمشقرلملوتآيوفيقهداشد

المو.هطهولإلىو!ديالسحب!ئححررحي

سائلبرشتقومالسحبتحتطائرة

واليوريا.الأموديومنتراتسمحص!رو

حر:*
إلىالمرشوشةالمادةالهواءتيارويحمل-ش!ةير

.الغيومداحل

مولفمئةيع"بحأرلوئحتويمك!عنىيمولدرياخصه!مسلمجح!جب

تحملقويةح

السحارعاليالحوالعيوم.صف
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تتطلبكماكاملا،تعقيماالخلايامستنبتاتتتطلب

وتنموبالغذاء(تمدهاالتيالمادة)أيملائماأستنباتوسط

الاستنباتولممطلبىإذاعددهاويتضاعفالمستنبتةالخلايا

بالخلايا،الابتدائيا!لستنبتاكتظوإذا.الغذائيةحاجاتها

.ثانويمستنبتإلىمنهاعدداينقلأنيستطعالعالمفإن

محدودةمراتإلاالخلاياانقساميحدثلاالحالوبطيعة

منتمكنهاطفرةتحدثقدأحياناولكنذلكبعدتموتثم

نهاية.مالاإلىالانقسام

ووظائفهاالخلايانموكيفيةالخلايامستنبتاتتوضح

شسذوذعلىأكثرالتعرفمنالعلماءيمكنمما،العادية

،السرطانبمرضالإصابةحالةفييحدثالذيالخلايا

الحيةالكائناتأستنباتويساعد،الأمراضمنوغيره

المثالسبيلوعلى.الأمراضتشخيصفيالأطباءالدقيقة

أنسجةأوالخاطفيتوجدالتيوالفيروساتالبكتيريافإن

المستنبتاتوتستخدمكنهها.لمعرفةاستنباتهايمكنالجسم

والأدويةواللقاحاتالحيويةالمضاداتصناعةفيأيفئا

.الأخرى

النسيلة.نظر:ا.الاستئساخ

تصرفالتيالنقودكميةيعنيالاقتصادفىالاستهلاك

-العادةفى-وهيمحددةفترةفيوالخدماتالبضائععلى

الاستهلاكيةالبضائعالدولةاستهلاكويشمل.تقويميةسنة

الخامالموادإلىباللإضافةالمنزليةوالأدواتوالمأكلكالملبس

.والمعادنوالوقودوالقطنالبناءكمواد

الدخلمن8%0حوأليمادولةاستهلاكيعادل

أما.الدفاعنفقاتالحكومةاستهلاكوتحضمن.الإجمالي

ماعلىالعائلاتتصرفهانقودفهوالشخصيالاستهلاك

هذهتصرفهالذيالمبلغويرتبط،وخدماتسلعمنتحتاج

بعدالدخلأوالمتاحبالدخلرئيسيبشكلالعائلات

دفعبعدالدخلمنالمتبقيالمبلغوهوالضريبيالحسم

الأخرىالعواملومن،الأخرىوالضرائبالدخلضريبة

الإيداعاتتكلفةالشخصيالاستهلاكعلىتؤثرالتي

نزعةفىيؤثراناللذانالماليالتضخمومعدلالمصرفية

دخلهمكللصرفالشبابيميلفبينماللتوفير.الناس

لشيخوختهم.التوفيرإلىالعمرمتوسطويميلتقريبا،

جزءلصرف،المنخفضالدخلذاتالعائلاتتميل

والمسكنكالمأكلالأسا!مياتعلىموأردهامنكبير

يجبرهاممادخلهامنأكثردخلاالأقلالعائلاتوتصرف

لصرفالعائلاتمالت،الدخلزادوكلما.الاقتراضعلى

وقد.والترفيهوالثقافةكالملابسالكمالياتعلىأكبرجزء

بريطانياقتصادرجلوهو-كينزماينردجونكان

الدخلبينالوثيقةالعلاقةأكدوامنأوأئلمن-معروف

ماينرد.جونكينز،انظر:.والاستهلاك

الموسوعة.فىصلةذاتمقالات

الدخلالتسويقالاقتصاد

المعيشةمستوىاحسشهلكحمايةالإنتاح

الطيورأحدالاستوائيالطائر.الطا!،الاستوائي

الطورتأكل.الاستوائيةالمناطقفيالموجودةالثلاثةالبحرية

داخلالجومنبالغطس!تصطادهاالتيال!سماكالاستوائية

.المياه

الأعمالغالبفياللونأبيضالاستوائيةالطيورريم!

للغاية.وطويلتانرفيعتانالذنبوسطفيريشتانولها

فىالطويلالأحمرالمنقارذوالاستوائيالطائريعيش

.والهادئوالهنديالأطلسيالمحيطمنالاستوائيةالأجزاء

وكثيرلمموداءأطرافذووجناحأحمرمرجانيمنقاروله

حواليالطائرهذاطول.ظهرهعلىالسوداءالخطوطمن

وهناك،سم06إلىطولهيصلالذيذنبهذلكفىبماالمتر

ذاتالطيورمثلالاستوائيةالطورمنأخرىأنواع

الاستوائيةالطورعشيوجد.والحمراءالبيفاءالأذناب

.الرمالعلىأوالصخوربنوالشقوقالأحجار،في

متثاقلايمشيالأرضعلىألاستوائيالطائريكونوعندما

.الوقوفلايستطعلأنهللخارجأجنحتهويفردصدرهعلى

لتجبرهاالاستوائيةالطيورعلىتنقضالفرقاطوطيور

عودتها.عندأكلتهالذيالسمكتقيؤعلى

الطائر.:أيضاانظر

هذهأفراداسمكان،مشهورةأمريكيةلعائلةاسمآسثور

جونوهوأفرادهاأوللأننيويوركأراضيملاكالعائلة

أموالآاستثمرقد-العائلةهذهمؤصس!-آستورجاكوب

قيمةوزادت.نيويوركفيالأراضىمجالفيطائلة

أمريكا.أغنياءأغنىمنالعائلةفصارتالأراضي

مؤسسأم(.-848أ)763استورجاكوبجون

ألمانيامننيويوركمدينةإلىجاءوقدآستور.عائلةثراء

عملثملخباز،صبياوعملسنة،02عمرهكانعندما

إلىينتقلأنقبلالموسيقيةالالاتلبيعمحلاوأداربائعا،

الصينإلىالفراءسارسالوبدأ.أم787عامالفراءتجارة

.الأحيانأكثرفىالخاصةسفنهفىوأوروبا

أوريجونولايةفيالتجارياستوريامركزآلمشورأنشأ

تمكنأم.812عامحربفىفقدهلكنهام811عام

المتحدةالولاياتفىالفراءتجارةاحتكارمنآستور

مانهاتنجزيرةمزارعفيأرباحهكلاستثمروقد.كلها

عامتخلى.نيويوركقلببعدفيماأصبحتالتي
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استورالسيدةآشورجاكوبجون

منبأكثرممتلكاتهقدرتوقدالفراء.تجارةعنأم834

قربوالدورففىولد.أمريكىدولارمليونعشرين

بألمانيا.هايدلبيرج

جونابنأم(.-1875)297آستورباكهاوسوليم

ممتلكاته،أغلبورثوقد،الأولآستورجاكوب

العائلةفرعاانحدرقدر.إدارتهتحتقيمتهاوتضاعفت

(أم098-أ)822جاكوبجونابنيهمنالرئيسيان

.نيويوركمدينةفيوأيموأسدأم(.298-أ083)ووليم

النأم(.219-)1864آستورجاكوبجون

وكتب،الممتلكاتبإدارةقاموقد.الأسرةمؤسع!حفيد

منها،آلاتعدةواخترع،العلميةالخياليةالمؤلفاتبعض

بنىكما،دراجةكابحومنها،للغواصةمحسنتوربين

فندقوبنىأستوريا.-والدورففندقفيآصعتورياقسم

السفينةفىومات.ريجيسسانتوفندقنيكربوكر

نيويوركبولايةراينبيكفيولد.غرقتعندماتيتانيك

.المتحدةبالولايات

تعملامرأةأولأم(.469-)9187آستورالسيدة

إلىالداعينأشدمنوكانتالبريطانيالبرلمانفي

عندمااسمهاوكان.والطفلالمرأةحقوقوإلى،ألاعتدال

ذهبتوقد.لانغورننانسيفرجينيافيدانفيلفيولدت

والدورفأم609عامتزوجت،أم309عامإنجلتراإلى

جونأحفادمنزوجهاوكانأم(529-1)987آ!شور

آمشوروأصئاسمهالفيكون!لقبونالآمشور.جاكوب

فيمقعدههيونالتأم،919عامكامحيلهيفرفيكونت

.أم459عاممنهوا!شقالت،العموممجلس

أم(.74!-)9918أنجلميجيل،أستورياس

للأدبنوبلحائزةنالجواتيمالا،منودبلوماسيمؤلف

جواتيمالاأساطيرالمبكرعمله.أم679عامفي

بهتتميزالذيالسحرنحوالشعوريعكسأم(039)

جميععلىهذاسيطروقدالوسعو،أمريكاهنودتقاليد

كتاباته.

يدينأم(49)6الرئيسالسيدأستورياسروايةوفى

جمعتوقد.الشعبواستعبادالمسياسيةالدكتاتورية

تبيناقيأم()949ا!عرجالمجموعةفيقصصه

تهاجموالوابالمرير.الأسطورةبينفيهاجمعالتيشاعريته

الأخفروالباباأم(ء9).العاتيةالريحروايتاه

فىأسبوجنهايةإجازةالقصيرةوقصتهأم(59)4

الاجنبيوالتدخلالاستع!ارأم(9ء)6جواتيمالا

سفيرا.عينالمتحدةللولاياتمعاديةمشاعروتعكس

.أم679عامفرنسافيلجواتيمالا

كيمياءعالمأم(.329-)1853فلهلمأستوفالد،

عامللكيمياءنوبلجائزةعلىحصل.ألمانيومربوكاتب

السطحيةالطبيعيةالظواهرلعلمدراساتهفيلتفوقهأم909

الكيميائية.التفاعلاتسرعةفىودراساته

الكيمياءفيتبحثالتيالقديمةالكتبأحدكتب

النشادرأكسدةعنأبحاثهمنألمانيااستفادت.الكهربائية

العالميةالحربخلالالمتفجراتصناعةفي)الأمونيا(

بلاتفيا.ريجافيولدأم(.189-191)4الأولى

أم(.459-)1877وليمفرانسيس،أستون

الطيفمرسمةأم919عاماخترع،بريطانىفيزيائي

ممكنا،الثقيلةمنالخفيفةالذراتفصلجعلتالتيالكتلية

برهن.الذريوزنهاعلىالحصولمنالناسمكنتكما

مكونةتقريباالعناصركلأنالالةهذهباستخدامأستون

منذراتمنمكونةأي،مختلفةنظائرخلطاتمن

النظير.انظر:.مختلفةذريةأوزانلهالكننفسهالعنصر

فيولد.ام229عامالكيمياءفىنوبلجائزةأمشوننال

يعملوظل.كمبردججامعةفيودرسبانجلترا،بيرمنجهام

ما019عاممنذكمبردجفيترينتيكليةأبحاثفي

وفاته.وحتى

سنةأستقلالهانالتالتيأوروبادولإحدىإستويا

الاتحادفىدمجهامنسنةخمسينبعدوذلكأم،199
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والغددوالخصيتينالمبايضالإستيرويداتهذهتجعل

الجسمأجزاءعلىتؤثرثمومنهورموناتهاتفزرالكظرية

وخواصه.الأخرى

.لبروجس!ترونا؟لهورمونا:أيضانظرا
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731حياةأمريكا،فىالايمدتيطان

مأ763عامفيعتنرةالثلاثالمستعمرات

مستعمرةعشرةالثلاثالحريطةتوضح

الولاياتبعدفيماأصبحتالتيبريطمانية

مليونىإلىالسكادعددارتفعوقد.المتحدة

بعدقليلا،تزيدأوعاما015فترةفينسمة

المستوطةالإنجليزمنصعيرفريقأنشأأد

حيمستاود.الأولى

تهال!ئدقآلكالحنوااا

مريكاا

الوسطىاثكل!ئثمراور

الج!وبيةالمسئعمرات

مأ763عامإعلاقخط

مي!""4

كم006

حياةتعتبر.حياةأمريكا،فيالاستيطان

كلفيالمغامراتقصصأكبرمنالأمريكيينالمستوطنين

منالأطلسىألمحيطعبرأبحرواأناسقصةإنهاالعصور.

وحاربواشاسعةمأهولةشبهمناطقعلىواستولواأوروبا،

(،الأمريكيون)الهنودالحمرالهنودمنالأصلبنالسكان

.جديدةأمةوأسسوا،منهمالكثيرينوأبادوا

تاربفيالاستيطانيةبالفترةالمعروفةالمرحلةهذهبدأت

وانتهتأم،706سنةجيمستاونمستوطنةبإنشاءأمريكا

الإنجليزشكلوقد.أم775سنةالأمريكيةالثورةبدايةمع

ألوفأيضاجذبتأمريكاولكن.المستوطنينمعظم

أصلمنوالأيرلنديين،والألمان،الهولنديينمنالمستوطنين

يين.لسويدوا،لأسكتلنديينوا،أسكتلندي

دينيةومعتقداتوتقاليدبعادأتالمستوطنونأتى

أنهمذلكمشتركابمحلمااقتسمواجميعاولكنهم،مختلفة

وأرادواالقديمالعالمفيالحياةعنراضينغيرجميعاكانوا

الجديد.العالمفيأحسنحياةبداية

ولكن،الأمريكتينإلىالقادمينآخرمنالإنجليزكان

بأعدادالجديدالعالماستوطنواالذينالأوروبيينأولكانوا

.كبيرة

قويةأوروبيةدولمعالمنافسةإلىتطمحإنجلتراكانت

أقامتقدأ!حبانياوكانتالجديد.العالمثرواتعلى

الوسطىالأمريكتينفيكبيرةاستيطانيةإمبراطورية

سهلوأغلبيةكنداعلىفرنساواستحوذت،والجنوبية

المسيسيبي.

الخصموص،على،مهتمينوالفرنسيونالأسبانكان

كماأوروبا.إلىأخرىوثروات،والذهبالفرأءبإرلممال

اعتناقإلىودفعهمالحمرالهنودتنصيركذلكأرادوا

أماميةنقاطاالأولىمستوطناتهموعملت.الكاثوليكية

ومن.الرهبانيديرهاتنصيريةبعثاتأووالتجارللجنود

أتواأناسمنالإنجليزيةالمستوطناتتكونتأخرىناحية

فيمنازلبناءهؤلاءأرادوقد.وصوبحدبكلمن

دائمة.بصفةفيهاوالاستقرأرأمريكا

أحياناالمستوطنونكانالهدفذلكتحقيقسبيلوفى

غالبفىولكنالحمر.الهنودمنالمساعدةيتلقون

منويحاربونهمغزاةيعتبرونهمالحمرالهنودكان،الأحيان

ذلكمع،المستوطنينأنغير.بأرضهمالاحتفاظأجل

ولقد.أرضهموسلبوهمالغربنحوالحمرالهنودطردوأ

فيأخرىومنتجاتالغذائيةالموادمنالكثيرأنتجوا
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منهم،بعضاالصورةهدهوتبين.الأمريكيةالتحدةا!لاياتابعدليماش!صلتالتىعشرةالتلاتالمستوطاتفىعاشتالبشرمرمختلفةأنماط

ابشه،بصحبةالح!و!منمرارعاالمقاللةالصفحةوفىالحمر،أ!ودامنرحلامهاحرا،ليوءانجلالد،منمزارعااليسار(إلىاليمير)منتصموهي

منرل.ورلةالمديمةمادي

تجارةالمستوطنونوطور.الكبيرةوضياعهممزارعهم

فخمةومنازلبيوتابنواكماأخرىودولإنجلترامعمزدهرة

حكوميةومؤسساتومدارسوكنائص!ومدنا.وقرى

محلية.

المستوطنينأصئأغلب،الاستيطانيةالمرحلةنهايةعند

أغنىفينظيراتهامعمتساويةمعيشيةبمستوياتيتمتعون

تسييرفيبحريةأيضاتمتعواأنهمكما.الأوروبيةالأم

انذأك.آخرشعبأيفعلمماأكثرشؤونهم

ذاتعشرةالثلاثالمستوطناتالمقالةهذهتتناول

الولاياتتشكلبعدفيماأصبحتالتي،البريطانيةالأغلبية

.المتحدة

ولتاريخ،تاريخ،الأمريكيةالمتحدةالولاياتانظر:

تاريخ.كندا،انظر:،الأخرىالمستوطنات

عشرةالثلاثالمستوطنات

عشرةثلاثام733-7061بينالإنجليزأقام

لأمريكاالأطلسيالشاطىءعلىدائمةمستوطنة

منالأولىالمستوطناتأغل!تطورتوقد.الشمالية

وأالأشخاصأقامهاالتيالتجاريةالمشاريعخلال

تجارأيديعلىلندنفىالمؤسسةالتجاريةالشركات

منتراخيصعلىحصلواالأشخاصهؤلاءإنجليز.

ملكيتهاادعيالتيالجديدةالأراضيلاستيطانالملك

العالم.فى
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3؟!ىجبم

!لا

تحقيق-أ:أساسيانهدفانالإنجليزللمستوطنينوكان

أولئكوقام.الإنجليزيةوالصناعةالتجارةتنمية2-.أرباح

شجعواكما،الفرصأرضأنهاعلىلأمريكابالدعاية

.المستوطناتإلىالهجرةعلىالأوروبيينمنالعديد

الجددالمستوطنينتزويدفيالتجارمنكبيرعددوساهم

.والأدواتوالأرضالنقلبوسائل

آلافأمريكاأعطتأمريكا.إلىالمستوطنونذهبلماذا

فيهاالمستوطنونعلم،جديدةبانطلاقةللقيامفرصةالأوروبيين

.الإمكاناتقلةيعانونوسوفحقيقيةمشاكليواجهونأنهم

مخاطرشحملونجعلتهممهمةأسبابلديهمكانتولكن

الأطلسي.المحيطمنمتركيلوآلافخمسةعبرالسفر

منكبيرعدديتمكنلمالاقتصاددة.الفرص

الأصليةبلدانهمفيعملعلىالحصعولمنالمستوطنين

الجديدفالعالم.الهجرةعلىشجعهممما،الأوروبية

لإنتاجكثيرةوغاباتللزراعةخصبةأراضبهكانت

بالأسماكغنيةوغاباتهمياههكانتكما.الخشب

قويةجذبعناصرشكلتالإغراءاتوهذه.والقنص

رغيدةحياةعلىالحصولمنيتمكنوالمالذينلأولئك

أوروبا.في

منبدءا،المستوطنينبعضانتقل.العبادةحرية

يأملونكانوالأنهمالأولىبالدرجةأمريكاإلىالمهاجرين

الاستيطانيةالمرحلةوخلال.العبادةبحريةالظفر
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الفترةهذهأنبحيثأم061-9061لسنةالشتاءمنللهروبالمستوطناتإلىأخرىمجموعاتتوجهت

المجاعة.فترةباسممعروفةأصبحتومن.الدينيةمعتقداتهمبسبباضطهدوهمالذينالحكام

أخرىوثرواتالذهبسيجدونأنهمالأوروبيونظنالمذهبيةالفرقةأعضاءهناكحانالمجموعاتهذهب!ت

هناكيكنولمشميئا.يجدوالمولكنهم،البريةهذهفي،أمماثوليكيوناوالرومانالكويكرز،بامعمالمعروفة

المنتجاتماعداهناكوبيعهإنجلتراإلىإرسالهيمكنشيء)القرنينانذاكالمعروفونالفرنصيونوالبروتستانتيون

التبغ.يزرعونكيفتعلمواأم461عاموبحلول،الخشبيةبالهوغونوتيين،الميلادي!ت(عشروالسابععشرالسادس

عملفرصتوفيرخلالمنالتئالمستوطنةتصديرأنقذوقداليهود.منوقلة

عيشهم.لضمانللمستوطنينأمريكاإلىالمستوطنينمنكثيرهاجر.الأرضامتلاك

جيمستاونفإن،كثيرةصعبةأوقاتمرورمنوبالرغمتلكوفي.منخفضبثمنأومجاناالأرضأعطواالأنهم

المصتكشفينمكانوأسرهمالمزارعونوحل،قائمةظلتبالاستقلالشعوراأساسايعطيالأرضرامتلاككانالأيام

إلىشاباتنساءاللندنيةفرجينياشركةوأرمملتوالتجار.الأرضملكيةجعلتوقد.لأطفالهمجديدةبحياةوأملا

كيفالمستوطنونوتعلم.العزابمنللزواججيمستاونحرة(أرض)صاحبالتصرفمطلقمالكاالفردمن

نأبعدالأسريةالحياةوتطورت،وتموينهمغذاءهمينتجونحقشملتبحقوقيتمتعالأشخاصمنالنوعهذاوكان

انظر:.المستوطنةاستقرارمنزادمماهناكالنساءاستقرت.التصويت

.جيمستاونفاشلةبمحاولةالإنجليزاقابم.الأولىالمستوطنات

فيوالدائمةالثانيةالإنجليزيةالمستوطنةشكلتبليموثوفي.أم585!شةامري!صاشماليفيمستوطنةلتأسعيس

الذينوالأطفالوالنساءالرجالمنمجموعةوكانتأمريكا.راليوالترالصئيررعايةتحتمجموعةبدأت،السنةهذه

سنةالمستوطنةأنشأتقد،الإنجليزيةالكميسةعنانفصلواماساحلفىالواقعةراونوكجزيرةفيمستوطنةبإقامة

بماسعاشوسيتس.يسمىلماالجنوبيةالضفافعلىم0162بسرعةالمستوطنونوعاد.الشماليةبكاروليناأجومايعرف

الحريةعنالبحثفيلجولاتهمنظراالمهاجرينباسموعرفواسنة!هاابزيرةإلىأضىمجموعةونزكإنجلترا.إلى

أسرهمرعايةفيرغبوامهرةوعمالآمزارعينوكانوا.الدينيةانظر:.غامضةظروففياختفتولكنها.أم587

الدينية.لمعتقداتهمتبعافيهاالعيشيمكنهممناطقفي.المفقودة،المستعمرة

عنجدامختلفينكانواالمهاجرينأنمنوبالرغمأصلندنيةافرجينياشركةحصلت.أم606سنةفي

كاثلة.مشاكللديهمكانتفقدجيمستاود،مغامريطرفمنأصلاستيطانميثاقعلىبليموثفرجينياوشركة

تعرضهمعلىساعدللمهاجرينأغقيراالغدائىأضظامفا.جيمسالملك

وصولهم.بعدمباشرةوذلكالشتاء،فصلخلالللأمراضالحاليةنيويوركبينواحدةمستوطنتينتأ!ميستم

منمهاجراوالتسعينالتسعةنصفحواليتمكنوقدونيوفاوندلاند.نيويوركبينوالأخرىوالكارولينتين،

الشتاء.بعدالحياةفيالاستمرارإلا،بسرعةانهارتبليموثفرجينياشركةأنمنوبالرغما

الحمرالهنودمعجيدةعلاقاتللمهاجرينوكانتبعد.فيماوبليموثجيمستاونتأسيسإلىأدىالميثاقأن

الهنودمنرجلوهوسكوانتومنمساعدةتلقواإذ،المحليينتوجيهفيالمستوطنتينهات!تفيالتجاربمماهصتوقد

أجودعلىودلهمالذرةيزرعونكيفعلمهمحيثالحمر،بعد.فيماأمريكافيالإنجليزيالامعتيطان

الصيد.مساطقفيدائمةإنجليزيةمستوطنةأولهي.جيمسداون

تشكلبليموثلمستوطنةالمهاجرينإنشاءقصةإنفيماامشقرواالذينالأوائلالاوروبيينعددوكانأمريكا.

هذهوتبينأمريكا،تاريخفيالفصولأشهرمنواحدامائةحواليفرحينيافيحيمستاونبجؤيرةاليوميعرف

علىينتصراأنيمكنالشاقوالعملأحزيمةاأنكيفالقصةأم706مشةمايو،42فيبالجزيرةحلوا.وطفلرجل

البسيطةطريقتهمالمهاجرونيغيرولم.الكبيرةالصعوباتنيةوكانتآلذاك(.المعتمدالتقويمحعسبمايو1)4

بليموثفإنلهذاونتيجة.مستوطنتهمتطورمعالحياةفيالحمر.مإلهنودوالتجارةفرجينيااكتشافالمجموعة

منجزءاأصبحتأم196سنةوفيبالرخاء.تنعململها.تعصمف!أنكادتمشاحولعدةالمستوطنةعرفت

طوركيفولمعرفة.بماساشومميتسالكبيرةالمستوطنةوتوفي.الصحيةغيرالعكرةبالمياهمليئةكانتفالمنطقة

.مستعمرة،بليموثانظر:،مستوطحتهمالمهاجرون.والجوعالمرضنتيجةالأصليينالمغامرينمنالثلثينحواش

الإنجليزالمستوطنونأنشأأنبعدالمستوطناتتطوركانالغذاءولكن،جيمستاونإلىآخرونأناسوصلكما

علىشساسعةمناطقاستيطانتم،وبليموثجيمستاونفصلفيالمستوطنيينمنكبيرعددتوفيوهكذانادرا.
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المتأخرون،المستوطنونوعانى.الأطلسيالمحيطشاطئ

فىأخرىمجاعةفترةيواجهوألمولكنهم،صعبةظروفا

بأمريكا.الجديدموطنهم

مستوطنات:المنطقةحسبعادةالمستوطناتتصنف

الوسطى،والمستوطناتإنجلاند،نيوأوالشمال

الجنوبية.والمستوطنات

منرئيسيةأنواعثلاثةهناككان.المستوطناتأنواع

تمليكية2-ملكية-ا:الأمريكيةالمستوطنات

تعاونية.3-

للملك.المباشرةالمراقبةتحتالملكيةالمستوطنةوكانت

متميزشخصمراقبةتحتالتمليكيةالمستوطنةكانتبينما

والمستوطنة.الملكمنهبةبمقتضىوذلك-المتملك-

ميثاقبمقتضى،مبدئيةبصفة،مسيرةكانتالتعاونية

الملك.منالأموالرؤوسأصحابشركةعليهتحصل

فيبسرعةالمستوطناتسكانعددتزايد.السكاننمو

نتيجةالميلاديينعشروالثامنعشرالسابعالقرنينأواخر

أغلبوأقام.المهاجرينمنالكبيروالعددالمحليةللولادات

ولكن،الوسطىالمستوطناتفيمنازلهمالجددالمهاجرين

وكان.منهمعدداكذلكاستقبلتالأخرىالمستوطنات

والأيرلند!نالألمانمنكبيرةمجموعاتالمهاجرينبينمن

فقد،الأوائلالمستوطنينغراروعلى.أسكتلنديأصلمن

وأصبح.الدينيوالاضطهادالقالمميةالحياةمنهؤلاءفر

المستوطبن.بينمنالمزارعينأنجحبكونهممعروفينالألمان

أحسنبكونهماشتهرواأسكتلنديأصلمنوالأيرلنديون

الحمر.الهنودضدالمحاربين

وأكبرنشاطاالاستيطانيةالموانئأكثرفيلاد!فياكانت

وفي،الميلاديعشرالثامنالقرنمنتصففيصناعيمركز

.00023حوالىفيلادلفيامنطقةسكانكانام،076سنة

حواليإلىسكانهاعددارتفع،أم775سنةوبحلول،نسمة

حوألينيويوركمدينةسكانعددوكان.نسمة000352

وتشارلزتاون،نسمةا0006وبوسطن،نسمة000،52

نسمة.000/11ونيوبورت،نسمة000.21

الحمرالهنودبعضكانالحمر.الهنودمعالعلاقات

فيولكن.للمستوطنينالمساعدةيقدمونالمناطقبعضفي

الأراضيخارجالمستوطنينطردالقبائلحاولتالمناطقجل

وقد.السنينآلافخلالللصيدمجالاتلهمكانتالتي

الهنودحروبانظر:.الحروبمنالعديدالطرفينبينوقع

الحمر.

وقوةشدةالحمروالهنودالمستوطنينبينالقتالازداد

الصراعأنكما.الجنوبنحوالمستوطناتتوسعتعندما

أربعوخلال.المواجهةعمقوفرنساإنجلتراالمسبلين

الجيوشتحاربت،أم763وام968عاميبينحروب

نزاعاتأجلمنأمريكافيالموجودةوالفرنسيةالإنجليزية

فيممتلكاتهاكلتقريبافرنسافقدت،النهايةوفى.عقارية

اللحوميأخذونالمجاورالريفمنالقادمونكان،وآنداك.استيطانيةمديةكلفيأسواقاأسبوعكلمنمحددةأياماعتبرتفيلادلفياسوق

علىبالاعتمادإنجازهاتمالصورةوهذه.المدينةفيللأسواقالمخصصةالأماك!فيلبيعهاوالخضراوات،والفواكه،الطازحة

.الميلاديعشرالثامنالقردأواخرفيوضعمطبوع
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اعترف،انتصارهموبعدبريطانيا.لصالحالشماليةأمريكا

التيالغربيةالأراضيفىالحمرالهنودبحقوقالبريطانيون

القبائل.تحتلهاكانت

يمنعقرارااخبريطانيونأصدر،أم763مشةوفي

رفضوقد.الأبلاشأ!جباغربالاستيطانمنالمستوطنين

هذهفيللاستقراراستعدادعلىكانواالذينالمستوطنون

المعارضةهذهساعدتوقدالقرار.لهذاالامتثالالأرا!ي

الثورةاندلاععلىأم763عاملقرارالمستوطنينطرفمن

الأمريكية.الثورةانظر:.الأمريكية

والحكومةالمجتمع

طبقاتعدةمنالمجتمعتكون.الاستيطانىالمجتمع

التجارمنتتكونأسليااالطقةوكانت.اجتماعية

القانونورجالوالوزراءوأسره!الأغنياءوالمزارعين

وهمحالا.الأحسنأوالحاصةيسمونوكانواوالأطباء.

الطبقةهذهأبناءمنعددوتربى.مريحةعرباتفييتنقلون

.جيدةتربية

وأغلبهمالحالمتوسطيطبقةتأتيالخاصةالطبقةوبعد

الحرفيين.والصناعالمتاجروأصعحابالصغارالمزارعينمن

وأحالاالأدنىتسمىالتاليةالاجتماعيةالمرتبةوكانت

المؤهلين.غيرالعمالمث!الفقراء،وتضمنتحالآ،الأعسر

بالعقد.والعمالشقيق(،)1المجتمإلعبيدأسفلوفي

شخصمعمتعاقداالمستوطناتإلىجاءبالعقدوالعامل

بنفقاتالشخصتحكفلأنضريطةأجر:دونأسهيعملكى

المستوطنة.فيوالسكنوالملابسوالغذاءأوروبا،منسفره

.سنواتأربععادةالعقودمدةوكانت

يقضواأنعليهمفرضالذينالوحيدونهموالعبيد

وهم.حقوقأيةدونالمجتف!فيمستوىأدنىفيحياتهم

بيعهموتمقسراإفريقيامنبهمجيءالذينالسودمن

الجنوليةالمستوطناتفيالعبيدأغلبوعاش.للمزارعين

.والمنازل،والمزارع،الحقولفيعملواحيث

الملكيعينه،حاكممستوطنةلكلكك.الحكمنظام

مستوطناتفيالمالكويعينه،الملكيةالمستوطناتفي

همالناسكانأيلاثدورودكونكتيكتوفي.التملك

فيالتشريعيةالهيئاتأما.الحاكميعينونالذين

بنسلفانيا،فيالواحدالمجلصنظامباستثناء،المستوطنات

.الإنجليزيالبرلمانبنيتهمافييشبهانمجلسينمنفتتكون

متطلباتأهمالعقارملكيةكانت.التصويتحق

الممكنمنأصبح،أم075عاموبحلول،التصويت

وكانيصوتوا،أنالبيضالبالغينالذكورالمواطنينلأغلب

الأخرىبالممتلكاتالعقارا!متبدالأيضاالممكنمن

التملك.شرطل!حراز

فىالمحليةالحكومةشكلت.المحليةالحكومة

والمدنالمقاطعاتفيالحكوماتغرارعلىالمستوطنات

المستوطناتفيالإقليميةالمحكمةوكانت.الإنجليزية

تتكونمحكمةوهى.العامةالشؤونأغلبتسيرالجنوبية

القضايابعضيعالجون،الحاكميعينهم،للسلامقضاةمن

المليشياوينظمون،الضرائبويجمعون،والجنائيةالمدنية

تعالجالمحاكمكانتإنجلاندنيووفيمدليين(.)جنود

فقط.القضائيةالمسائل

منالمستوطناتفىالقانونتطبيقكان.القانونتطبيق

المتهمونالأشخاصوكان.والشرطةالعمداختصاص

العليا.المحاكمفيأمرهمفيينظرالإعدامتستحقبجرائم

العسرقاتعلىيطق(التقليدية)العقوبةشنقاالموتوكان

وخيانة،البحريةوالقرصنة،والقتلوالتزوير،،المسلحة

الوطن.

قضايافىتنظرللحكملجال!منالمحاكموتكونت

،والعربدةكالسكر،صغيرةبجناياتالمتهمينالأشمخاص

الأداماحضاموعدم،بالأمنوالإخلال،والسرقة،والمسب

أماموالجلد،الماليةالغراماتالعقوباتوتضمنت.الدينية

وأ،الخشبيةالأطرأو،المقصلةعلىالمؤذيوالتأنيبالملأ،

التغطيس.صسيانظر:العلنيالتغطيسكرسي

السكن

حدإلىشابهتمنازلالأوائلالمستوطنونبنى.المنازل

بعدوفيماأوروبا،فىيعرفونهاكانواالتيالمنازلتلككبير

البناءلموادالجيدالاستعمالمنيتمكنواحتىأنماطهاكيروا

وبليموثجيمستاونفيالريفيةالأكواخوكانت.المحلية

مثيلاتهاغرارعلىالفنمنمصنوعةسقوفعلىتشتمل

منأفضلالخشبالمستوطنونوجدأنوبعدإنجلترا.في

الخشبية.الألواحاستخدمواوالتبنالقصب

منازلهمالأغنياءوالمزارعينالتجارمنعددبنىوقد

عمائروهو.الجورجيالمعماريالفنباسمعرفبأسلوب

وباب.طويلةونوافذمركزيدرجمعمستطيلةأومربعة

خشبية.بصفايحمزينةضيافةوغرفةكبير،أمامي

فوقيقعما،جنوبيةمزرعةفيالفخمالبيتوكان

الحدائقبهتحيطنهرأوبحيرةعلىويشرفمرتفع

للثيابومغسلةمطبخوقربه،الظلوأشجاروالأغراس

السمكأواللحمفيهويجففيقدد)م!صانومدخن

توجدذلكمنبعدوعلى(.الكثيفالدخانبوساطة

الخاصةالخشبيةوالبيوت،العرباتومكانالإصطبلات

بالعبيد.

صنعمنالأوائلالمستوطنينأثاثكان.التطئيث

أوروبا.منبهاأتواالتىالممتلكاتبعضماعدا،الأسرة
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لرسياواطمسهرهعىاسمياسسهير

الذينللمستوطمينشائعةعقوبةكانالتعطهيس،

والحسبكالسكرأخلاقيةجنحبارتكابأدينوا

بالأمن.اللإحلالأووالقذف

الفترةخلالالمنزليةوأدواتهاأثاثهاأغلبالأسرصنعتوقد

بصفة،أثاثهمالأغنياءالمستوطنونواستورد.الاستيطانية

الخشبيةالمنازلصناعطورأنوبعدإنجلترا.منعامة

كبيرقدرعلىتحتويالأثرياءمنازلأصبحت،صناعتهم

النفيس.الأمريكيالأثاثمن

النار،موقدحولالمستوطناتأغلبفيمالحياةتمرفيت

معلقةالطبخأدواتكانتكما،الاكليهيئنالنساءحيث

مصدرالموقدوكان.فوقهالغزلوعجلةمنه،بالقرب

للأكل،حولهالأسرةأفرادكلويجتمعوالضوء،الدفء

الزوار.واستقبال،والاستراحة،والعمل

بعضهايضم.كبيرةالمستوطناتفىالعائلاتكانت

العمومة،وأبناءوالأخوالوالخالاتوالعماتالأجداد

وقدوالعبيد.الخدمإلىإضافةواحد.منزلفيمعايعيشون

ضمانأجلمنجماعيةبصفةالعائلةأفرادكلاشتغل

عيشهم.

حسبالاستيطانيةالفترةفىاللباساختلف.الملبس

العائلةأعضاءوكان.المجتمعفيوموقعهالفردمهنة

بأنفسهم.يصنعونهاخشنةثيابايلبسونبالزراعةالمشتغلة

وعائلاتهمالمزارعونأوالأغنياءالتجاركانبينما

موادمنمصنوعة،الثمنغاليةملابسعلىيحصلون

الإنجليزية.الموضةأساليبحعسبومرسومةمستوردة

ملابسالحقولفياششغلواالذينالذكورالخدموارتدى

الصيف.فىخفيفة

العائلاتمعظمفىمهماشغلاالثيابإنتاجكان

القنبالنساءزرعتالصغيرةالمزارعوفى.الاستيطانية

منهأنتجنثمغزلإلىوحولنه،وحصدنه،بهواعتنين

المصنوعالغزلمنيغزلنهفكنالصوفيالثوبأما.الكتان

والقماشالصوفيةالأثوابصبغتوقد.الغنمصوفمن

وجذور،ونباتاتقشور،منمصنوعةصباغةبولمماطة

أحذيةإلىوحولتوالأيائل،البقرجلوددبغتكماالجوز.

.اسماقالفات(وأقمطة

الاستيطانية.المرحلةخلالوفيراالغذاءكان.الطعام

علىيحصلونالمستوطنونأصبح،الأولىالسنواتوبعد

وزرعوا.العالمسكانمنغيرهممنأكثرغذائيةتموينات

وربوا،والخضراواتالفواكهوغرسوا،مزارعهمفىالحبوب

المستوطشونواصطاد.والدواجنوالغنموالخنازير،الأبقار،

البرية،الروميةوالديوك،والسناجب،والحمامالأيائل،

حصلواوالبحرالنهرمياهومنالصيد.أنواعمنوغيرها

منأخرىوأنواع،وروبيانومحار،،زرجوناتعلى

عائلة.لكلأساسياغذاءالذرةوكانت.اسممك
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للطهيالحديدم!قدر

القدحعلمة

السريرمدفأة

صب!هـ

الحوتزيتقديل

ئح!ح!لمى

كأالعا*تتوى.الطبخوأدواتوأتاتهمتيابهمأعل!فانتحوا،الامشيطاليةالمرحلةفىأسرهممهامدىالأسرةاأ!رادساهم.الريفىاللنزل

وحرارته.النارموقدضوءقربلتشتعلالساءسدايةعندتجتمعالمستوطنات!يالريفيةالمازل

الشتاءلفصلالمؤنتخزينفيصعوبةالمستوطنونوجد

يملحونفكانواوالتبريد.للتعليبطرائقيعرفوالملأنهم

ويجففونلحفظها،الدخانعلىويعرضونهااللحومبعض

أما.الخلنقيعفىيضعونهاأوالخضراواتبعض

كالتفاحأغواكهاوبعضالجذور،ذاتالخضراوات

واعتمد.وجافةباردةمحازنفيفتحفظوالكمثرى

الشتاء.فصلخلالغذاءواللحمالخبزعلىالمستوطنون

فيمحدودةالصحيةالرعايةكانت.الصحيةالرعاية

علىوقفستالمعديةالأمراضأحيانافانتشرت.المستوطنات

الحصبة،أمراضمنالمستوطنونعانىفقد.الكثيرينحياة

القرمزية،والحمىالتيفوئيد،وحمىوالديفتيريا،،والجدري

مثلأخرىأمراضهناككانتكماالصفراء.والحمى

والروماتيزمالرئةوأمراضوالصدرالمفاصلوداءالزحار

)السل(.والدرنالإسقربوطوداء

الأعشابمنمصنوعةأدويةالمستوطنينأغلبتناول

ذاتكانتأنهارغم،الأدويةوهذهوالجذور.والنباتات

ولعل.أخرىأحياناتفشلأنهاإلاأحيانا،علاجيةفعالية

قشرمنمستخرجةمادةوهو،النافعةالأدويةأهمالكينين

منشسائعةحالةلمعالجةالمستوطنوناستعملهالكينا،شجرة

لمعالجةيستعملونهالأطباءزالوماآجو،تعسمىالملاريا

أوراقمنالشعبيةالأدويةوصنعتالملاريا.أنواعبعض

.السالحمفراسوشجرة،الجنسنجالتئوجذور
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عنوالترويحالعملبيهتالمستوطنونجمع.الترويح

كانواماوكثيرا.لذلكالفرصةسمحتكلماالنفس

،ألعابتنظيمالوقتنفسوفيمابمهمةللقياميجت!عون

مستوطنلمساعدةالأقاربيجتمعوقد.ومسابقات

فرصةاللقاءويصبح.منزلأوإصطبلبناءعلىجديد

والرمايةالمشيمسابقاتلتنظيموالأطفالللرجال

وتقشيرالحرثمسابقاتيقيمونكانواكما.والمصارعة

لخياطةتجمعاتيقمنفكنوالبناتالنساءأما.الذرة

المهمةوالمناسباتالزفافحفلاتوفى.المطرزةاللحف

حفلاتبعضتدوموكانت.والترفيهللاحتفالفرص

ويلعبونيرقصونخلالهاالضيوفيظلأيامعدةالزفاف

التيالألعابم!عدداالاستيطمانيةالمرحلةفيشمملتالأطفالألعاب

ويلعبون،البلييصربونالأطفالكانفقد.اليومحتىشائعةمازالت

الضفدعة،وقفزة)الحجلة(،الرديانلعبةويلعبون،الورقيةبالطائرات

والغميضة.،احسمجونوقاعدة

لصئكلدةاللازمةالموادوفرتالخمزير.شعروقطعالغنمجزآلة

إلىيحولكالىالغسمفصوف.الا!شيطمانيةالفترةخلالعائليةمنتجات

الفرلق.صغفيالخمزيرشمعراستعملكماغزل،

عطلةالسلامعليهالمسيحالسيدميلادعيدوكان.الورق

.المستوطناتمعظمفيمفرحة

ألعابعدةالاستيطانيةالمرحلةتلكفيالأطفاللعب

الرديانلعبةمنها،الراهنالوقتحتىشعبيةمازالت

والبحث،الاختفاء،لندنجسر،الضفدعةقفزة)الحجلة(،

،الأطفاللعبوتضمنت.والغميضة،المسجونقاعدة

،الدوامات،الورقيةالطائرأت،البلى،الدمى،الكرات

ولدى.عائلىصنعمنوأغلبها..القفز.حبال،الأطواق

الجنودولعبالشايطقومدمىالثريةالعائلاتأطفال

.وكلابقططتقريئامنزلكلوفيإنجلترا.منالمستوردة

والمدرسةالكنيسة

الحياةفيقوياتأثيراالكنيسةأثرت.الكنيس!ة

كانفقد.الاستيطانيةللمرحلةوالسياسيةألاجتماعية

منهمكبيرعددوقدم.متديبننصارىالمستوطنينأغلب

ممارسةمنالتمكنأجلمنالأولىبالدرجةأمريكاإلى

اضطهدتأوروباوفي.الدينيةمعتقداتهمحمسبشعائرهم

دينيةطقوسإقامةتحاولكانتلأنهانظرامجموعاتعدة

.جديدة

إلىالاستيطانيةالديخيةألمجموعاتأغلبيرحبكون

خلالتطورتإنهاحيث.الميلاديعشراسسادسالقرن

نصرانيةحركةو!طاللوثريالدينيايلإصلا!حركة

يقومالمستوطناتأغلبوفى.البروتستانتيةمنهاانحدرت

مناليومتعدالتيالعامةالخدماتبأهمالكناشمسؤولو

الإشرافالخدماتهذهومن.الحكوميةالمؤسساتوظائف

بسجلاتوالاحتفاظبالفقراء،والاعتناءالتعليمعلى

الكنائسالناسواستعمل.والوفياتوالزواجالتنصير

.للعبادةإضافةللتجمعات

منبهاأتواشعبيةمعتقداتبعدةالمستوطنوناعتقد

خبيثةقوةلهنالنساءبعضأنذلكأمثلةأهمومنأوروبا.

الجيرانعلىالطلاسمبإلقاءفاتهمن،الشياطينمنأخذنها

الميلاديعشرالسالغالقرنوخلالالسحر.ممارسةأو

فعصئجنالسحر،بتهمةالنساءبعضالمستوطنونحاكم

المعرضينالأفرادعددوكان.قليلعددوأعدمبعضهن

تعقببعمليةمقارنةقليلالمستوطناتفىللمحاكمة

عددوصلحيثأوروبا،فيتمتالتيالواسعةالسحرة

بمحاكمسميفيمامستوىأعلىإلىالمحاكماتهذه

السالغالقرنمنالتسعينياتأوائلفيسالمبمدينةالسحر

.الميلاديعشر

سلسلةانتشرتالميلاديعشرالثامنالقرنبدايةوفي

عرفتوقدالمستوطناتعبرالكنسىالإصلاححركاتمن

وأ!ح.الكبرىالصحوةباسممجموعةالحركاتهذه
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فىلقاءاتيعقدونبالإيخليينالمعروفونالمتنقلونالمنصرون

الرجالآلافجذبتالتيالمفتوحةوالحقولالكنائس

الإنجيليونودعا.ألاستيطانيألمجتمعطبقاتمنوالنساء

السعادةعلىللحصولوالسعياللهإلىالتوبةإلىالناس

أماممتساوونالأفرادكلأنالإنجيليونوأعلن.الأخروية

الله.

آخرينوإنجيليينوايتفيلدجورجمواعظأوجدت

الكناشمسؤولىبعضولكنكبيرا.تحمسامشهورين

نأمنوتخوفوا،الإنجيليينأفكاربعضعارضواالرسمية

وضعفىسلطتهمتضعفقدبالمساواةالخاصةالأفكار

الصحوةفإن،المعارضةهذهمنوبالرغم.الكنيسةقوانين

فىالعامالفردبأهميةالجديدالاهتمامطورتالكبرى

.الكبرىالصحوةانظر:.المجتمع

المدارسفىالأثرياءالمستوطنينأبناءدرس.المدرسة

وقامت.خاصينمدرسينمنتعليمهمتلقواأوالخاصة

العائلاتأطفالأغلبلكن،الحكوميةالمدارسبعض

يكنولم.المنازلفىوالديهماعنديدرلمسونكانواالفقيرة

يكنلمولذا،والكتابةالقراءة،يعرفونالاباءبعض

والخبرات،الدينيةالمعتقداتأبناءهميعلمواأنبمقدورهم

علموهملكنهم،اليوميةالحياةفىيحتاجونهاكانواالتي

ويستعملون،الموالتىويربون،الأرضيحرثونكيف

والغزلكالخياطةالمنزليةالأعمالالبناتوتعلمت.البندقية

طويلة.لفترةالغذأءحفظوطرقوالنسئوالطخ

تمولهاحكوميةمدرسةأولأنشئتم6471سنةفي

قانونطالبالسنةتلكوفيإنجلاند.نيوفىالضرائب

بهامدينةكلفيابتدائيةمدرسةبإنشاءمالمساشوسيتس

ثرية،أصس!لواالاستيطها!الى!لةفيالمدارل!أطفالأغلب

كيالفقراءأطفالوبقي،واحدةغرفةذاتمدارسعلىيترددولى

عائلاتهما.دعمعلىتساعدهمحبراتيتعلمونمازأعم

ثانويةمدرسةالمتوسطةالمدنوأنشأت.أسرةخمسون

العلمية.المدرسةعندئذسميت

وحفظلمذاكرةالقرنيةالكتبالأطفالاستعمل

عليهاألصقتالخشبمنقطعةالقرنىوالكتاب.دروسهم

الهجاء،حروفالورفعلىكتبوقد.الورقمنصفيحة

الصلاةباسمالنصرانيةفيالمعروفوالدعاء،والأرقام

الشفافالقرنمنرقيقةصفيحةهناكوكانتالربالية

.الورقتغطي

عملهمطريقعنالتعليمبعضالأطفالمنعددتلقى

رهنطفلهماالوالدانيضع،النظامهذاوتحت.متعلمين

السيدوهذا.مهنىرجلأوتاجر،أو،تقليديصانعإشارة

وسكنه.ولباسهبطعامهيتكفلكما،خبراتهالطفليعلم

الدينية.والتربيةوالكتابةالقراءةالطفلالسيديعلموقد

والاتصالاتالسفر

لكن.الأوائلالمستوطنينأغلبسافرمانادراالسفر.

الناسوهؤلاء.طويلةبرحلاتقامواالتجاروأغنياءالباعة

بوساطةوذلك،النزهةأوالتجارةأجلمنعادةسافروا

واستخدمت.الشاطئيةوالمياهوالبحيراتالأنهارعبرالقوارب

ذاتالشراعيةالسفنمنهاوالمسافرينالبضائعلحملالسفن

والسلوبصغير()قاربوالشلوبالسكونةوسفنالصاريين

وذشراعي)مركبواليول(الصاريوحيدشراممط)مركب

فيتحملالمحيطتقطعالتيالمراكبوكانت(.مجاديف

الداخليةالمياهفىللسفروذلكصغيرةزوارقجوانبها

الأولىالاستيطانيةفالطرقصعبا،براالسفروكان.الضحلة

الهنودأقامهاالتىالممراتغرارعلىبسيطةمسالككانت

السفرأجلمنالمسالكالمستوطنونوسع.الغاباتفيالحمر

ذاتالمركباتبوساطةللسفرولاحقا،الخيلظهورعلى

ونقلت.الثيرانأوالجيادتجرهاالتىالعرباتأوالعجلتين

الجسورأغلبواستعملتالأنهار.عبرالمسافرينالعبارات

إنشاءتمأم076عاموبحلول.بالأرجلللعبورالخشبية

فيلادلفيا.فىحجريينجسرين

وبحلول.الطرقلإنشاءكبيراجهدأالمستوطنونبذل

بينطريقفيالسيرالممسافروناستطاعأم،076سنة

أصبحتتقريبا،الفترةنفسوفىوجورجيا.نيوهامبشاير

ببروفيدانس،بوسطنتربطالمرحليةالعرباتمصلحة

وأنابولس.بفيلادلفيانيويوركومدينة

استخدم،الميلاديعشرالثامنالقرنمنتصفوفى

المريحةالعرباتالأغنياءوالمستوطنونالحكوميونالمسؤولون

الكبيرةالمركباتعلىالعرباتهذهوأشتملت.المدندأخل

أربعةتجرهاالتي،والعربات،الصغيرةوالمركبات،الفخمة

والحصانينالمقعدينذاتوالعربات،خيولثمانيةأوستةأو



والمركباتوالحصانين،العجلتينذاتالصغيرةوالعربات

عدةوتوفرت.والحصانالمقعدذاتوالعربة،المكشوفة

منقوشة،خشبيةجوانبعلىوفخمةكبيرةمركبات

زينتوقد.لامعملونبقماشأوبالجلدمنجدةومقاعد

فضة.أونحاسمنبزخارفالخيلطواقم

السابعالقرنخلالالمستوطنونتبادل.الاتصالات

حدثعنيسمعون.شفويةبطريقةالأخبارالميلاديعشر

الأخباروشناقلون،سفينةقبطانأومتنقلبائعطريقعنما

الرسائلبوساطةالأخبارالأصدقاءويتبادل.بينهمفيما

لإيصالها.للمسافرينيعطونهاالتى

الحيالة،البريدرجالأيضاالأخبارنشرفيوساهم

يحملفالخيال،المستوطناتفيالبريديةللخدمةنموذجأول

طريقعبرجوادهعلىيتنقلحيث،وخطاباترسائل

الأخبارعلىيطلع،طريقهوفيالبريد.بطريقعرفمحدد

تبدأأنقبهلوذلكالسكانع!الأخباريقرأوهواللدينةمنادي

.الميلاديعشرالثامنالقرنمنتصففىالانتشارفىالصحف

الميلاديعشرالامنالقرنمشصففيالعملفىبدأتالمرحليةالمركبات

741حياةأمرلكا،فىالاستيطان

البريدكمكاتبالتوقفأماكنفيللأفرادوينقلها

الأخباريقرأالمدينةمناديكانالمدنأغلبوفي.والفنادق

.الناسعلى

الفترةخلالمتقطعةبطريقةالبريديةالخدماتعملت

حتىموجودةالخدماتهذهمثلتكنولم،الاستيطانية

وبنسلفانيا.ونيويوركماساشوسيتسفيإلاام007عام

بنسلفانيامنفرانكلينبنجامينتعيينتم،ام753سنةوفى

وتحت.الاستعماريالبريدلإدارةفرجينيامنمانتروويليام

كما،المستوطناتكلفيبريديةمكاتبأنشئتإدارتهما

كبير.بشكلتحسنتالبريديةالخدماتأن

عشرالثامنالقرنمنتصف!بعدالصحفاستعمالبدأ

يذ،ناجحةأمريكيةصحيفةأولوكانت.الميلادي

النشربدأت(الإخباريةبوسطن)رلممالةلترزنيوزبوسطن

وجدت،التاليةسنةالستينوخلال.أم407عام

ونيوجيرسي.ديلاويرباستثناءولايةكلفيالصحف

والعلومالفنون

أرضفيالسكنيةوالمجمعاتالمنازلبناءمهمةتطلبت

المستوطنينفإنلذلكونتيجةكبيرا.مجهوداوعرة

للادابكافوقتلهميكنلمالأوائلالأمريكيين

لمإن:فرانكلينبنجامينقال،م3471سنةوفي.والعلوم

وأنهانتهىقدالجديدةالمستوطناتلإقامةالأولىالعناء

الجميلةالفنونلتنميةفراغأوقاتهناكتكونأنيمكن

الاستيطانية،الفترةوبنهاية".للمعرفةالعامالخزونوتحسين

الأدبفىمهمةمساهماتالمستوطنينبعضقدم

الطريق.عبروالسكنبالغذاءالمسافرينالصعيرةالفنادقوأمدت

+ح!---غ!!
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ميادينفياخرونمستوطنونونشط.التشكيلىوالتصوير

.النباتوعلمالفلككعلمأخرىعلمية

جاءالاستيطانيةالحياةعنماكتبأولإن.الأدب

الجديد،العالمفيالمستوطناتعنالأوروبيينلإخبار

ووصفإنجلاند،ونيوجيمستاونعنسميثجونفكتب

وينثروبجونوتحدث،بليموثمستوطنةبرادفوردوليم

الكتاباتوش!طت.ماساشوسسيتسبحيرةمستوطنةعن

أمريكافىالمنشورةالاممتيطانيةالأدبياتأغلبالدينية

.الميلاديعشرأحسالغاالقرنخلال

منمجموعةهوالمستوطماتفينشركتابأول

هذاأجفتأفىوشارك.أم064عامالدينيةالترتيلات

كتابباسمامعروفاوأصبح،القسسمنعددالكتاب

جوناثانهمدينيينزعماءثلاثةوكتب.البحيرةترتيل

ورسائلكتبعدةوولمانوجونماتر،وكوتونإدواردز،

.الميلاديعشرالثامنالقرنخلال

الدينية،بالموضوعاتالاستيطانيةالفترةشععراءاهتم

نيومنوهو،ويجفسوورثميخائيلالشاعرفكتب

.كبيرةشعبيةنالتاكتيالحشريوممجموعةإنجلاند،

أولإنجلاند،نيومنوهى،برادستريتددلىانوأصبحت

وأخيراالشعريةبمجموعتهاعرفتوقدأمري!!ا.فيشاعرة

أمريكا.فىالعاشرةوالأدبالشعرإلاهةطلعت

فيمهمةأسمياسيةاالموضوعاتعنالكتابةأصبحت

توزيعتمفقد.الميلاديعشرالثامنالقرنمنتصف

وافقتأنبعدوالأشسعارالثوريةالمنشوراتمنالعشرات

.أم765لسةوالنشرالطباعةقانونعلىبريطانيا

السياسيماتالكتابأحدفرانكلينبنجامينكان

المسمىتقويمهفىوخاصةشعبيتأثيروله،المؤثرين

بعضبوساطة!اتطويرهتم،ملولةلأرهارزحار!تحفهتوثيقيصك

أ،لمالى.1المستوطن!ت

المستوطنينالكتابعنالمزيدلمعرفة.المسكينريتشارد

.الأدب،الأمريكى:نظرا،وكتبهما

الشبابالمستوطنينمنعددتدرب.التشكيليالتصوير

الفنانينيدعلى،الميلاديعشرالثامنأغرنامنتصفخلال

الفنانينهؤلاءبينومن.للمستوطناتالزائرينالأوروبيين

عالميةشهرةونالوادراساتهملإكمالأوروباإلىسافرواالذين

بيل،ولسونتشارلز،كؤبليسينجلوتونجونبعد،فيما

ولست.وبنجامين،ستيوراتتشارشجيلبيرت

واسعة.علميةاهتماماتالمثقفينأطناسكان.العلوم

ونشروالتعليمالتربيةتحسينعلىمنهمكبيرعددوعمل

الجديد.أ!المافيالعلميةالدراسةوتطهوير

لتجاربهعالميتقديرعلىفرانكلينبنجامينحصل

الكهرباء.دراسةفيمعاصريهقادفقد.العلميةواختراعاته

خلالورقمنطائرةفرانكلينأطار،أم752سنةوفى

اخترعذلكوبعدالكهرباء.هوالبرقأنوأثبتإعصار

انظر:الكهرباء.الناسليألفطريقةوهي،المضيئةالعصا

بنجامين.،فرانكلين

،أم727سنةوفى.آحرينعلماءكذلكشحضان!صل!ت

الأعضاءأغلبوكان.العلميللنقاشنادوهي،العصبةأنشأ

فىمنتظمةبصفةيلتقونوكانوا.والسياسةبالعلممهتمين

فرانكلينأسس،ام743سنةوفيالأف!صار.لتبادلفيلادلفيا

للعلمالرئيسيالمركزأصبحتالتيللفلسفةالأمريكيةالجمعية

الامشيطانية.الفترةفيأمريكافى

،الفترةتلكفىنباتعالمأشهربورترامجونكان

ومنأمريكا.فينباتيةحديقةأولزرعأم،728سنةففي

جون:الفترةهذهفىالمعروفينالأمريكيينالنباتعلماء

ميتشلجون،كولدنكادولدر،كلايتونجؤنبانستر،

أعيدالديللحاكمالعحمالقصرفيتحلورتالاستيطانيةالعمارة

فرحيميا.بولاية،وليمزبيرجفيتشييده
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)الياسمينالغردينيةسميتالذيجاردنوالكسندر

باسمه.(الحجازي

عشرالثامنالقرنفيالاستيطانيونالعلماءوقدم

والكيمياء،الفلكعلمفيجديدةاكتشافاتالميلادي

العلماءمعالأفكاروتبادلواوالفيزياء.الجويةوالأرصاد

واحتفظوا،مختبريةبتجارببعضهموقام.الأوروبيين

.والمذنبات،والحرارةالأمطارعنبوثائق

الاقتصاد

وسيلةأهمالاستيطانيةالمرحلةخلالالزراعةكانت

الاستمرارالأوائلللمستوطنينتعنيفهي،العيشلكسب

لزاماكانالحياةقيدعلىيبقواأنأجلومن.الحياةفى

اللباسمنهايصنعالتيوالموادالغذاء،ينتجوأأنعليهم

والتبغ،الحبوبأنتجوا،المستوطناتومدطور.والسكن

للتصدير.زراعيةموادوأعدوا،المواشيوربوا

السمكصيدمثلصناعاتعدةالمستوطنونطور

الحديدوأعمالالسفنوبناءالخشبوقطعوالحيتان

والخزفوالزجاجالحبوبوطحنالكحوليةوالمشروبات

والفضة.والنحاس

عملوالأنهمالمستوطنينالمزارعينأ!لب!ح.الزراعة

الحالية،المقاييسوحسب.الخصبةالأرضمئرجودبجدية

وغيرمتعبةالتربةأصبحتنفسهالمنتجزراعةلتكرارونتيجة

المزارعونيعمللمذلكوبعد.حصداتعدةبعدخصبة

الألمانالمستوطنونوأما.إضافيةزراعيةأراضتهيئةعلىإلا

منتجاتهمزرعواحيث،مهارةالمزارعينأكثرفكانوا

حافظمما.للتربةالأسمدةوأضافوادوريةبصفةالزراعية

لأرضهما.العاليةالإنتاجيةعلى

الأدوأترئيسيةبصفةالمزارعوناستعمل.الأدوات

والمقضبوالمنجلوالفأسالبلطةضمنهاومن،اليدوية

شفراتذوساطوروهوالمعولأستعملواكما.والمجرأف

لمالأدواتوهذهالجذور،وقطعالتربةتكسيرفيمسطحة

الحمر.الهنوداستعملهاالتيالحادةالعصيمنأحسنتكن

غيرالزراعيةالطرقمنبالرغم.الزراعيةالمحاصيل

كأيعملهفىالمزارعنجح،المتواضعةوالأدواتالمجدية

وحتى.العالممنمكانأيفيالفترةتلكفياخرمزارع

الفصلوقصرالمتحجرةأرضهامنوبالرغمنيوإنجلاند،فى

أنتجواحيثجيد،وضعفىكانواالمزارعينفإن،الزراعي

حاجتهمعنزادتالتيواللحوموالحبوبالخضراوات

فباعوها.

الفترةأوائلفيمنئزراعيأهمالشاميةالذرةشكلت

للمستوطنينبينواقدالحمرالهنودوكان.الاستيطانية

صنعأجلمنحبوبهاويطحنونيزرعونها،كيفالأوائل

الهنودم!المستوطنونتعلمهاالتغذيةأجلمنالشاميةالذرةزراعة

.الجوعمنالأوائلالمستوطنينمنعدداألقذتوقدلحمر،

،يسار()أسفل،محليصنعمنالمحراث

أهممنكانا(يمين)أسفل،العتيئوالفأس

الاستيطانية.الزراعيةالأدوات

عامةبصفةاستعملالقفمبانذوالمحش

الميلاديعحترالثام!القرلىمنتمهفحلال

الامشيطالية.المرارعفيالحبوبحصادفى

بكثرةاستعملت،أسامحيةامشيطهانيةأداةالطويلالحديديالإسفين

صلبة.مائدةمنهاتصمعألواحإلىالحشبيةالكتللتقسيما

!غط!كرع،سىاس!تربر،ىبهو-كاكا-؟ء

13برلا،كأء

لم!ءالا
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احتلالاممتيطانيةالزراعةتطورومع.الشاميةالذرةطعام

رئيسيا.زراعيامنتجابوصفهالشاميةالذرةمكانالقمح

منكبيرةمحاصيلزراعةفىامعتمرواالمزارعينولكن

أهمالقمحوكان.المواشيتغذيةأجلمنالشاميةالذرة

التربةتوافرتحيث،المتوسطةالمستوطناتفيزراعىمنتج

الملائم.والمناخالصالحة

فيوفرجينياماريلاندمزارعيمنكبيرعددتخصص

بدأوا،الميلاديعشرالثامنالقرنبدايةومع.التبغزراعة

والقمح،الشاميةالذرةوخاصة،الغذائيةالمحاصيلزراعةفي

التصدير.أجلمن

الجنوديةوكاروليناجورجيافيالمزارعونوطور

مأ472عاموحوالي.والنيلةالأرزهمامهمينمحصولين

كاالريانظمةالجنوبيةكارولينافيالأرزمزارعوأدخل

المصدرالنيلةنبتةوشكلت.المحاصيلزيادةإلىأدى

بعضالجنوبيةأ!لاياتاوأنبتتالزرقاء.للصباغةالرئيسى

وزرع.الأمريكيةاضورةابعدإلامهمايصبحلمالذيأعطنا

والحشيمشالقنبوفرجينيابنسلفانيافيالمزارعينبعض

.ام075عامحوالي

علىالاستيطانيةأضحارةاارتكزت.والصناعةالتجارة

التجاروش!ول.الأوروبيةبالمنتجاتالأوليةالموادمبادلة

المصنعةالمنتجاتوكانت،للمستوطنينالزبائنأهمالإنجليز

المستوطنين.وارداتأهمال!نجليزية

كبيربشك!!المستوطناتفيالمنتجاتتأثرت.التجارة

التجارية.النزعةالمسمى،الإنجليزيألاقتصاديبالنظام

تحميالإنجليزيةالحكومةكانتالنظامهذاعلىوبناء

بلدانصناعاتمنافسةصالوطنيةالإنجليزصناعات

مراقبةالأسامميةالتجاريةال!زعةمبادئومن.أضى

يعضدأنالبرلمانحاولوقد.الاستيطانيةللتجارةالحكومة

القوانينمنسلسلةعلىمصادقتهخلالمنالمراقبةهذه

الملاحة.قوانينتسمى

طرقتطويرلوساطةالمضايقاتهذهالمستوطنونتجنب

والجزر،الجنوبيةبأوروباالمستوطناتموانئتربطتجارية

أصبحت،المثلثيةالطرقوهذهوإفريقيا.الغربيةالهندية

المثلثية.التجارةطرقباسممعروفة

والحيتانالسمكصيدأصبحوالحيتانالسمكصيد

،الأولمهصن:لسببينوذلكإنجلاندنيوفيرئيسيةصناعة

ملائمةغيرإنجلاندنيوفىبالصخورالمكسوةالأرضاأن

علىإنجلاندنيوفيالموانئأنثانيا،.كبيرةمحاصيللزراعة

فىوالحيتانبالأسماكالغنيةالمياهمنقريبةبحريةمسافة

تضمنتبالأسماكالغنيةالمياهوهذه.الشماليةأمريكا

قربالكبرىللفمفافالشهيرةالسمكيةالمنطقة

نيوفاوندلآند.

المستوطبنأياممنذ.السفنوصناعةالخشبإنتاج

كلفيمهمةفعاليةالأخشابلقطعكانال!وائل،

وأول.الصادراتأهمالأخشابوشكلت.المستوطنات

والموأدالخشبمنسفينةكانتجيمستاونمنتصدير

نيووشكلت.أم806سنةلإنجلترأالأخرىالبنائية

تصئللصيدكانتالتيالسفنلصناعةمركزاإنجلاند

.والتجارة

عليهعثرمعدنأهمالحديدخامحصانالحديد.صناعة

وحصمل.المستوطناتأغلبفىوعدن،المحستوطنون

منالحديد،خاملصهر،النباتيالفحمعلىالمستوطنون

ا!سشوطناتوصدرتالصلد.الخشبمناحتياطاتهم

حديدية.قضبانشكلعلىلإنجلتراالحديدمنكثيرا

صناعاتالمستوطناتفيتطورت.الأخرىالصناعات

فبناء.والخدماتالمنتجاتإلىبحاجةكانتلأنهاعديدة

لإنتاجوحداداالحبوبلطحنطاحونةيحتاجماقرية

الحا!ظهرتالسكانتزايدومع.المزرعةأدواتوإصلاح

البراميل.لإنتاجللنحاسمثلا

للمستوطنينالإنجليزيةالحكومةتخوللما.العملة

للسكداراأنشأتماساشومسيتسولكن.العملةسلث

فضيةقطعاام682وأم652عاميبينوسكت

سموقدالصنوبر.شجرةشلناتبينهاومن،مختلفة

أوراقبطبعأحياناالأخرىوالمستوطناتلماساشوسيتس

بنكية.

الاستيطانيةالفترةخلالالمستوطنونصنع.الحرف

استوردوامنهموالأغنياء.المسزليةوأدواتهماأثاثهما،المبكرة

عدةالمهرةالحرفيونصنعذلكوبعدإنجلترا.منأثاثهم

والزجاجوالزنكوالفضةوالحديدالخشبمنمنتجات

ولكن،الأوروبيةالمصنوعاتالعمالبعضوحاكىوالجلد.

الحرفيينوافتئأغلبخاصا.أمريكياأسلوباطورواآخرين

بعضتجولإنجلاندنيووفي.والبلدانالمدنفيدكاين

الأوليةبالموادالزبائنوزودهم،وأخرىمدينةبينالحرفيين

لعملهم.يحتاجونهاالتي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

استعمار

حلئماساشوسيتصمستوطةحيمستاود

دمينيودإنجلانديحوالهولمديةالعربيةالهسدشركة

سويددنيوإنجلالدليوكو!درالية

نذرلاندسوأطمقودةالمستعمرة

إدممدلسيرا،ندروسأ

وليملسيرا،لاركلى

وليم،ش

جمترا

مو!ستسا

يلزما،يشندستا

جون،سميث

منبمجا،لكلديئ!را
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صلةذاتأخرىمقالات

رويفلامالرقا!دلأا،يكيمرلأا

بمدينةالسحرمحاكمالمهاجرونالروادالميثاقبلوطة

سالمالكرىالصحوةالبيوريتالى

بسملفانياهولنديوبالعقدعاملالحمرالهنودحرو!

الموضوععناصر

عشرةالثلاثالمستوطات-أ

أمريكاإلىالمستوطمونذهبلمادا-أ

الأولىالمستوطنات-ب

المستوطاتتطور-ح

الحمرالهنودمعالعلاقات-د

والحكومةالمجتمع-2

المحليةالحكومةدأ،!متيطالي1المجتمع-أ

القانونتطيقهـ-الحكمنظام-ب

التصويتحق-خ!

السكن-3

الطحام-دالمنازل-أ

الصحيةهـالرعايةالتأثيث!

الترولوالملبسج

والمدرسةالكنيسة-4

المدرسة-!الكنيسة-أ

لاتلاتصاوالسفرا-5

لاتلاتصاا!السفر

والعلومالفنون-6

لعلوما-جلأدبا-أ

التشكيليالتصوير-ب

لاقتصادا-7

لحرفا-خلزراعةا

والصناعةالتجارة-!

للنباتاتالدقيقألانتخابأوالانتقاءالاستيلاد

بغرضبينهاوالمزاوجةالكائناتمنوغيرهاوالحيوانات

نسلها.خصائصتحسين

والحيوانالنباتباستيلادقامتالشعوبأنورغم

فيإلاعلمايصبحلمالاممتيلادأنإلا،السنينلالاف

التغييرهذاحدثوقد.الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائل

حولالعلماءعليهاحصلالتيالمعلوماتتراكمتعندما

منالمميزةالصفاتالحيةالكائناتبهاترثالتيالكيفية

الوراثة.،علم،الوراثة:انظر.أبويها

انتقائياستيلاد:نوعينإلىالاستيلادوينقسم

تحديدعلىالانتقائيالاستيلادويشتمل.خلطىواستيلاد

لتصبحلأفضلهاوالسماحفائدةالواحدالنوعأفرادأكثر

علىالخلطيالاستيلادوينطويالجديد.للجيلأمهات

ويطلق.ممكننسلأفضللإنتاجالمنتقاةألافرادبينالمزاوجة

منالأفرادكانتإذاالتهجينالمممالخلطيالاستيلادعلى

منمولدةأي؟هجينةكانتأومختلفينصنفينأونوعين

واحد.نوعمنمختلفينصنفينأومختلفيننوعين

لتساعدهمالحاسوببأجهزةالمولدينمنالكثيرويستعين

لاستيلادها.الأفرادأحسنتحديدفى

خاص،لغرضعادةألاسميلادشمالاستيلاد.أغراض

وأ،أسرعبدرجةينموالذي،والحيوانالنباتإنتاجمثل

سبيلفعلى.فيهيعيع!الذيالمناخفىالتكيفيمكنهالذي

كيالقمحصيصا،منمختلفةأنواعاستيلادتم،المثال

زيادةيمكنالاستيلادطريقوعن.استثنائيمناخفيتنمو

هجنفقد.للأمراضومقاومتهوقوتهالحىالكائنحجم

استوردعنئا،المثالسبيلعلىالشماليةأمريكافيالمولدون

يقاومالعنبمننوعلإنتاج،الوطنيالعنبمعأوروبامن

معينة.أمرأضا

الحصولالنباتاستيلادمنالهدف.النباتاستيلاد

أليافذاتأو،عاليةجودةذات،مطورةأطعمةعلي

نتاجويأكلونها،الناسيزرعهاالتيالنباتاتومعظم.طبيعية

التيالنباتاتوكل.منتقاةبريةنباتاتوتربيةلاستيلاد

بالاستيلاد.وتنقيتهاتطويرهاتمتقريباالناسيزرعها

الجمعمنالنباتاستيلادمجالفيتطورأهمنتجوقد

المهجنةالشاميةالذرةولعل.والتهجينالانتقائىالاستيلادبين

.منتقاةلنباتاتالمتكررالمنئبالتهجينللمحصولمثالخير

نجاحاأصئأكثروحدهالانتقائيالاستيلاداستخدامأنكما

والقطن.والأرزوالشعيرالقمحفيعامةبصفة

والأغناموالخيولالأبقارتولد.الحيواناستيلاد

،متميزةصفاتلإنتاجالانتقائيبالاستيلادوالكلاب

الخيولعنالمولدونويبحث.نفسهالمولدفيهايرغب

وأخاص،لونذوشعرولهابالسرعةتتميزالتيوالكلاب

أجلمنوالأغنامالأبقارمعظموتستولد.معينشكل

التكاليف.بأقلالعاليةالجودةعلىالحصول

وقتاالاستيلادطريقعنالتغييراتإحداثويستغرق

ذلكفيالسببويرجع.النباتاتفىعنهالحيوانفيأطول

كماتوالدها،عندالنباتاتمنعمراأكبرالحيواناتأنإلى

،العادةفيالمولدونيحاول،عليهوبناء.أقلنسلهاأن

فمثلأ.مرةكلفيالحيوانحالةفيواحدةخاصيةتحسين

واللحم.اللبنمنممتازبإنتاجتتميزبقرةتربيةيصعب

وأفقطاللبنعلىإماالأبقارمولديأغلبيركزوبالتالي

الأصيلالحيوانأنسابسجلعلىويطلق.وحدهاللحم

الغالبفيالمولدونويدفع)السلالة(.النسبشجرة

الأفضل،الأصلذاتالحيواناتشراءمقابلعاليةأسعارأ

يبحثونالتيوالمميزاتبالصفاتالحيوانتميزإذاخاصة

،جيدةبأصولتتمتعالتيالحيواناتالمولدونويرغب.عنها

.جيدةحيواناتستلدلأنها
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منالاصطناعيالتلقيحالمولدينمنكثيرويستخدم

ا!لنىجمعالمولدونويتولى.أسسلالةاجودةتحسينأجل

ثمالخصائصجيدذكرمن(النطافعلىالمحتوي)السائل

المنيتجميدويمكن.لأنثىالتناسليةالأعضاءفييضعونه

مكانفيلاستخدامهنقلهأومستقبلا،لاستخدامهوتخزينه

واسعنطاقعلىاللاصطناعيالتلقيحويستخدمآخر.

بالنسبةمحدودمدىوإلى،والدواجنالأبقارالاممتيلاد

الذكورلأفضلالطريقةهذهوتسمح.الأخرىللحيوانات

طريقعنإنتاجهامنأكثر،النسلمنينئمزيداأن

الطبيعي.التزاوخ

ألثىمنالصغارعددزيادةطريقةالمولدونطوركذلك

تسمىالتيالعمليةهذهوتشتمل.المستوىجيدةأصولمن

إلىعاليةجودةذاتأنثىمنمخصبةبيضةنقل،الجنيننقل

ذاتالأنتىوتعطى.أغيمةاقلي!ةول!ضهاجيدةبصحةأخرى

أكثرالبيضمنعدداتشرتكيمخصباعقاراالطيبالأصلا

الخصبةأ،جنة1أسقيمةاقليلةالإناثوتحمل.الطبيعيالعددمن

.الولادةعمليةتتماثم،الولادةقبلالتطورفترةأثناء

الأصلذاتللأنثىيسمحالجنيننقلأنمنوبالرغم

أنهاإلا،عامكلالأنسالامنعددعلىبالحصول،الطب

الاصطناعي.التلقيحمرأكثروم!طفةالتعقيد،كثيرةعملية

المودوعةفىصلةذاتمقالات

الوراتةالباتالماشيةتربية

عل!،تةأ!رااالهجيرالحيواد

الحسياللاشتهاءدورة

إبراهيمبنإسحاقاللهنبىالسلامعليهإسحاق

خليللإبراهيمالثانىالولدوهو.سارةأمه،السلامعليه

تعالىاللهيقولالأطهار،الملائكةبهبشرتهالذيالرحمن

اللهدونمنيعبدونومااعتزلهمفلما)إبراهيمسيدناعن

ومن.94:مريمنبية!جعفناوكلاويعقوبإسحقلهوهبنا

فيكانتالنبوةإنحيثإممرائيل،بنيأنبياءجاءنسله

والراحبنن،وإسحاقإسماعيلولديهفيإبراهيمذرية

التيالأراضيتلكفىالكنعانيينإلىاللهأرسلهإسحاق

التيالبيئةفيوفلسطينالشامبلادوهييسكنونهاكانوا

ابنهإبراهيماأوصىوقد،الخليلإبراهيمالأنبياءأبوفيهاعاش

عليهفتزوج،أبيهأه!!منامرأةإلاشزوجألاإسحاق

العيصولدينمنهاأنجبوقدعمه،ابنبنترفقة،السلام

السلامعليهيعقوبوالثانيعيسوالكتابأهلويسميه

بنيمناليهودينتسبوإليه،إسرائيلالمسمىوهو

فيالخليلفيودفنأممنعانيين،اأرضفيتوفي.إسرائيل

أفضلجميعاعليهمإبراهيماأبوهفيهادفنالتيالمغارة

والتسليم.الصلاة

.إسحاقأديبانظر:.أديب،إسحاق

أبوالأسفرابينى،انظر:.الإسمراييئيإسحاقأبو

.إسحاق

أبو،الإصطخريانظر:.الإصطخريإسحاقأبو

.إسحاق

الشاشي،انظر:الشاشي.إبراهيمبنإسحاق

إبراهيم.بنإسحاق

أبو،جماعةابنانظر:جماعلأ.بنإسحاقأبو

.إسحاق

أبوديزيل،ابنانظر:.ديريلبنإسحاقأبو

.إسحاق

.إسحاقأبو،الثعلبيانظر:.الثعلبيإسحاقأبو

كاتبأم(091199)9محمدحاجيإسحا!

اسمه،النشطةالسياسيةالعناصرومنالملايو،منبارز

ساكو.باكأسكتابةافيالمستعار

بولايةلوهسمربلدةفيمحمدحاجيإسحاتولد

المدرسةتركأنبعد.ليبيصكوالافيتعليمهوتلقى،باهانج

مأ379عاموفيالملايو.دولةشيالإداريةبالخدمةالتحق

)دارناالملايوأخبارصحيفةليحرروظيفتهمنامشقال

ملايوأتوسانهيأخرىصحيفةفيعملكماملايا(،

الملايو(.)ساجمما

علىالقبضالبريطانيونألقىأم419عاموفى

الغزاةلكنالملايو،شبيبةجمعيةنشاطفىلتورطهإسحاق

اليابانيونهزمأنوبعد.سراحهأطلقواأنلبثوامااليابانيون

العامفيعليهالقبضفألقواالبريطانيونعاد،أم489عام

عامحتىسجيناوظل،السيامميةأنشطتهبسببنفسه

الماليزيةالسلطاتاعتقلتهالستينياتأوا!مطوفي.م5391
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،الإنسانبقتلتقومنادرةحالاتوفيالغذاءأجلمن

أنفسهملحمايةأحياناالأسوديقتلونالناسفإنلذلك

تهم.وممتلكا

لإظهارالأسودباصطيادخلتلقرونالإنسانقام

تحتمسقام..مق1375عامحواليوفي.شجاعته

عربةعلىمناللأسودباصطيادمصر،فرعون،الثالث

201الطريقةبهذهقتلوقد.والسهامالقسيبولمساطة

قبيلةمحاربوكانقريبوقتوحتىالأسود.من

علىالأسودباصطياديقومونإفريقياشرقفيالماساي

أقدامهم.

الامعيويةوالأسود،بالانقراضمهددالاسيويوالاسد

فيالطبيعيةبيئتهافىتعيشمازالتالتيالوحيدةهي

بتدميرأيضئاقامواهنالكالناسأنإلابالهند.جيرغابات

الأشجارقطعطريقعنالأسودبيئةمنكبيرجزء

الغزلانأصبحتكما.البيوتبناءوفىوقودالاستخدامها

فيهاتعيشالتيالمناطقمنكثيرفينادرةالطيعيةوالفرائس

الأليفةالحيواناتلافتراساللجوءإلىبهاحدامماالأسود،

وجودفييرغبونلاالمزارينجعلوهذاالأبقار.مثل

زراعتهم.صناطقفيالأسود

ويوجد،الإفريقيةللأسودللعيشأفضلفرصةوتتوفر

الأسود،صيدفيهايمنعالتيالمحمياتمنكثيرإفريقيافي

بعد،معينةمناطقفيبعضهابصيدللصائدينيسمحولكن

فيالناسمنكثيرويقتنع.خاصةتراخيصعلىالحصول

منبدلآللأسودالتذكاريةالصوربالتقاطالحاضرالوقت

قتلها.

ماونادرابالناسالاحتكاكتحنبالأسديحاول

المثالسبيلفعلى.والألمالأذىبهألحقواإذاإلا،يهاجمهم

غابةفيالأسدمنأم2بعدعلىيقفأنالإنسانيستطع

الأذىهناكالناسيلحقمانادراحيث،الهنديةجير

يتحولفإنهجرحإذاوخاصةالأسداستفزماوإذابالأسود.

.شرسعدوإلى

.قرونمنذالأسرفيالأسودأحتجزتالأسود.تدريب

إلىمعهمدجناأسداالثانيرمسيسمصرفرعونأخذوقد

نأكما.الحظلهتجلبللبركةوسيلةبأنهلاعتقادهالحرب

الأسود.تجرهاعربةيقودكانإيلاجابالوسأليونانيالقائد

مجموعةضمنباسميركمحببةجاذبيةالمدربةللأسود

الحيل.ببعضليقومالأسديدربكما.البريةالحيوانات

لافتةحيواناتمنهايجعلللألممودالعدائىالمظهرأنكما

للنظر.



اللهأسد7ه2

ويبقىتقريئا،!شتينعمرفيوهيالأسودتدريبيبدأ

الأسد،بايذاءشلذذولمالحذرملتزمامادامبسلامالمدرب

يكونأنيمكنلاالأسدأندائماعينيهنصبواضعا

قابليةأحيائاللأسودولكن.كاملبشكلداجناحيوانا

أحيانا.المدربينبعضوقتلتاذتحيث،للعدوان

ثم،البريةفىبالأسودالإمساكالسابقفييتمكان

بالشباكتصادوكانت.والسيركالحيوانحدائقإلىتحضر

منالأشبالانتزاعأحيانايتمكما،الأرضيةالحفرأو

الأسودمنكافعدديولدالحاضرالوقتوفىأمهاتها.

وتضع.وال!يركالحيواناتحدائقبحاجةللوفاءالأسرفي

قدالأشبالمنعدداالحيوانحدائقفياللبؤاتبعض

السنة.فيمواليدثلاثةإلىيصل

رائعةوصحبتهابسهولةالأسدأشسبالتدجينيتم

فإنهاقويةضخمةوتصبحتكبروعندما.صغيرةمادامت

البيت.فيإبقاؤهايمكنلابحيثخطرمصدرتصبح

.الحيوانأيضئا:انظر

المطدب.عبدبنحمزةان!:.اللهأسد

)الرعان!(.الفقمة)صوره(؟الثدييا!انظر:.اليحرأسد

دائرةفىالخامسالبرجالأسدبرخ.برجالأسد،

قلب.النجوممنساطعةكبيرةمجموعةويشكل.البروج

النجومأسطعوهو،الزرقةإلىيميلأبيضساطعنجمالأسد

رأسيربطالذيالنجوممنالمنحنىالخطأوالمنجلفي

دنيبولا،النجمأما.الأماميةوالأرجلالعنقشعرمعالاسد

وهدا.البروحدائرةم!الحاصالرمزتكونالنحومسمجموعةالأسدبرج

.أم482عام!ض،!ا!حياستجط3طللفلكبويتيكونمنمأحودالتممكل

الرئيسي.الشكلبقيةيكونالذيالمثلثنجومأسطعفهو

نجموهوإلجيبا،:المجموعةفىالأخرىالبارزةالنجومومن

ويضم.ليونيسأرالمتغير،والنجم،جميلكبيرمزدوج

،9هم66،م6،هم:بتعر!تمجراتأربعكذلكالبر!

إلىأغسطسمنتصفمنالبرجخلالالشمسوتمر.69م

سبتمبر.منتصف

الطالع.،الأبراجدائرةبمعلم،التنجيم:أيضاانظر

إدىينتميالحجمكبيربريحيوانالجيليالأسد

المكسيك،فييعي!وهو)القطط(.اسسنورياتافصيلة

علىالجنوبيةالأجزاءوفي،الشماليةأمريكاوسطوفي

الجنوبية.أمريكاحافة

معظمفىالأياممنيومفيالجبليةالأسودعاشت

وقدكندا.وجنوبي،الأمريكيةالمتحدةالولاياتغابات

تعي!التيالأماكنفياستقرارهمعندالمستعمرونطاردها

كبيرةبدرجةالجبليةالأسودأعدادتناقصتولذلكفيها،

عدافيماوكندا،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنكلفى

ومتنزهات،الوطنيةالمتنزهاتداخلتعيعقالتىتلك

الوقتفيالجبليةالأسودوتعيع!.والمقاطعاتالولايات

وعلى،الأمريكيةالمتحدةوالولاياتكنداغربيفيالراهن

وألبرتا،البريطانيةكولومبيامنالممتدةالمنطقةفيالأخص

ونيومكسيكو.كاليفورنياحتى

الجزءفىالجبليةالأسودمنقليلةأنواعوتسكن

المتحدةالولاياتفيإنجلاندونيوكندامنالشرقيالجنوبي

كما.الأبلاشجبالخلالالجنوبىالاتجاهوفي،الأمريكية

فلوريدافىبالسكانالمأهولةغيرالمناطقفيأيضاتوجد

وأطلق.الأمريكيةالمتحدةالولاياتجنوبأجزاءوبعض

أوالكوجاراسمالحيواناتهذهعلىالقدامىالمستعمرون

أسماءوهناك.لبؤاتأنهايعتقدونوكانوا،الجبليالأسد

ويعرف،وألبوماالكاتامونتمنها،الحيواناتلهذهأخرى

بالمحمالخصوصوجهعلىالأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

النمر.انظر:)النمر(.البانثر

إلىمائلأورماديالنموالمكتملالجبليالأسدولون

ولا.تونيأسماللونهذاعلىويطلقالأصفر،أوالأحمر

اليغورعنيختلففهوولذانقطأيالجبليالأسديحمل

والأجزاءوالبطنالحيوانحلقولون(.الأرقطالاستوائي)النمر

لونأنكماأسود،الذيلوطرف،أبيضالارجلمنالداخلية

المكتملالحيوانطوليصلوقدتماما.أسودالجبالأسودبعض

يتراوحالذي،الذيلحسابدونأكثر،أوأم،5إلىالنمو

الجبليةالأسودلأكثرالمسجلوالرقم.سم9و.06لينطوله

وطولالجسمبرشماقةالحيوانوشميز.كجمأ30هووزنا

وصغير.مستديروالرأس،الأرجل



هوواليغورالديل.طولحسابدونأكثر،أوأم،هإلىطولهيصلقدالجبليالأسد

أسديصطاد.الجبلىالأسدمنحجماالأكبر،والحنوبيةالشماليةأمريكاقططمنالوحيد

الأرانب.مثلالصغيرةوالفرائسوالوعولالغزلانالجبل

753فظحا،لأسدا

عندتحتفيسوداءبرقطمعطاةالجبليالأسدألثبال

أمهاتها.معالأشبالوتبقىنموهااكتمال

أشمبالخمسةإلىشبلمنالجبليالأسدأنثىتلد

ولادتينكلبينمايفصلوعادة،الواحدةالمرةفي

وزنويبلغ.ثلاثةالمولودةالأشبالعددومتوسط،عامان

بالفراءمغطاةوهىكجمخمسةالولادةعندالأشبال

أبويها.لونمندرجةأخفولكنه،بنيولونهاوعمياء.

أجسامعلىغامضةبنيةكبيرة)بقع(رقطوتوجد

وتعتنىذيولها.علىداكنةحلقاتتوجدكما،الأشبال

علىالاعتمادمنتتمكنحتىبصغارهاالجبليةالأسود

الصيدمهارةاكتسابالأشمبالتستطيعولانفسها.

ويتراوح.العامينتبلغأنبعدإلاالغذاءعلىوالحصول

وصيحةعاما.وعشرينأعوامعشرةبينماالأسودعمر

امرأةصرخةوتشبه،ومرعبةمخيفةالجبليالأسد

صوتيشبههادئاصوتايصدرأنهكما.الآلامتعانى

.الصافرة

يقطعوقد.الليلأثناءبالصيدالجبليالأسدويقوم

الغزلانصيدويفضلالوائد؟عنبحثاطويلةمسافات

.الأحيانبعضفىالجبليةالكباشيهاجموقد.والوعول

الصغيرةالحيواناتبصيدالاكتفاءإلىيضطرقدأنهكما

أسدويتخفى.الظروفاضطرتهإذاالقنفذأوالظربانمثل

محطماالفريسةعلىفجأةيثبثمالصيد،أثناءالجبل

.الأرضعلىيوقعهاأوعنقها،

،ضارةحيواناتالجبليةالأسودأنالمزارعونويعتقد

الحجمالبالغةالبريةالأسودتقدمأنالنادرمنأنهإلا

علماءويرى.الأليفةالحيواناتأوالعجولمهاجمةعلى

أعدادعلىالسيطرةالضروريمنأنه،الفطريةالحياة

دوراتؤديلأنهانظراإبادتها،وليسالجبليةالأسود

الحيواناتشأنذلكفيشأنها،الحيوانعالمفيمهما

الجبليةالأسودماتفترسوعادة.الحجمالكبيرةالمفترسة

العمر،فيالمتقدمةأوالمريضةأوالضعيفةالحيوانات

إقدامويعملقطعانها،علىعبئاتعدالحيواناتوهذه

.القطعانتقويةعلىافتراسهاعلىالجبليةالأسود

نأجداالنادرومنالبشرمنالجبليةالأسودوتخاف

تهاجمهم.

ئدقا،لأسداحافظ.(-م0391)فظدحا،الأسد

،ام719عاملسوريارئيسااختيارهتمسوريوسياسي

الجيش.بمساعدة0791عامالحكمتولىقدوكان

الذيالاششراكيالعربيالبعثحزبإلىالأسدينتمي

بتوحيدالبعثيونويؤمن.ام639عامالسلطةإلىوصل

العربية.السياسيةالأحزابان!:.العربيةالأقطاركل

الأقطاروبعضمصرمعسورياحاربت،ام739عاموفى

أرسلت،ام769عاموفي.إسرائيلالأخرىالعربية

الأسدحافظحكومة

إلىالجيعقمنوحدات

إيقاففيللمشاركةلبنان

أن!:.هناكالأهليةالحرب

الأسدأرسلوقدسوريا.

لتسهمجيشهمنوحدات

فىالمتحدةالقواتمع

اء199عامالخليجحرب

حربانظر:.العراقضد

الأسدحافظ.الثانيةالخليج
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السوريةالسلاممباحثات،وحنكةبحذرالأسد،يدير

السورية،العربيةالجولانمرتفعاتلاستردادالإسرائيلية

بتعنتهعرفالذينتنياهو،بنيامينوصولبعدخاصة

عامإسعرائيلفيالحكمسدةإلى،ال!!عتيطانيةوسياساته

.أم699

لحموريا،فياللاذقيةقربالقرداحةفىالأسدولد

فيتخرجكما،بحمصالعسكريةالأكاديميةفىوتخرج

الجويةللقواتقائداوعم!!.حلبفيالجويةالأكاديمية

أ!سوريا.رئيسايصبحأنقبلللدفاعووزيرا

م(.782-75؟0هـ،212؟1)32السئةأسد

بنالوأجدبنإبراهيمبنموسىبنأسدأبوسعيد،

الثقة،الحافظالإمام،الأمويمروانابنعبدالملك

التصانيف.صاحب

العلمفطلببمصر،وقي!!،بالبصرةالسنةأسعدولد

شعبة،عنحدث.وصنفوجمع،ورحلالكبار،ولقي

عنهوحدث.وغيرهم،الماجشونوابن،النحويوشيبان

لنسعيدوولده،سليمانبنوالربيع،صالحبنأحمد

أح!اديصنفأسمولو،ثقة:النسائيقال.وغيرهمأسد،

تصانيفله.الحديثمشهورهو:البخاريوقال.لهخيرا

الشيخين.ففائلالزهد،منها:

م3291،هـا143)الدينناصرالأسد،

ومحققوعالمأديبالأسد،الدينناصر(.

الأردنية.العقبةمدينةفيولدخبير،وتربويوسياسي

علىفيهاحصلحيث،بالقدسالعربيةبالكليةالتحق

عاموالتعليمالتربيةدبلوموعلى،المتوسطةالجامعيةالشهادة

فيالامتيازبدرجةالليحسانسعلىحصلثم.أم439

ثمأم،ء9أعامالماجستيرعلىثمأم،479عامالأدب

عمل.القاهرةحامعةمنام559عامالدكتوراهعلى

ثمأم(،959-1)549بالقاهرةالعربيةالدولبجامعة

ببنغازيالليبيةبالجامعةوالتربيةالادابلكليةعميدا

أم(.أسعمر1-619)959

عمانفيالأردنيةالجامعة

للغةأستاذافيهاوعمل

وعميداوادابها،العربية

رئيساثمفيها،الادابلكلية

-1)629للجامعة

وكيلاعملام(.689

بجامعةالثقافيةللإدارة

عامامديراثم،العربيةالدول

الأسدالدينناصرالشؤونعلىمشرفامساعدا

القاهرةفىوالعلوموالثقافةللتربيةالعربيةبالمنظمةالثقافية

الهاشميةالأردنيةللمملكةسفيراثمأم(،1-779)689

ثمالعالىللتعليموزيراعمل.السعوديةأحربيةاالمملكةلدى

)المجمعالبيتآلمؤلسسةيرأس.الأهليةعمانلجامعةمديرا

فيقيمةإسهاماتله(.الإسلاميةالحضارةلبحوثالملكي

النتمعرمصادرمنها:،والحديثالقديمالعربيالأدبحقل

فلسطينفيالحديثالشعر،التاريخيةوقيمتهاالجاهلى

نجدتاريخمنها:خمسةبلغتتحقيقاتأسهكما.والأردن

الخطيم.بنقيسديوان؟غنامبنلحسين

عامالعربىللأدبالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.ام829اهـ،204

م(.718-؟هـ،99-؟)وائلأبو،الأسدي

أدركمخضرم،الكوفيالأسدياوائلأبو،سلمةبنشقيق

كثيرمحدث.رآهإنهويقاليره،ولماووب،اللهرسولزمن

وعثمانعمرعنروى.وعلمهتوثيقهعلىاتفقوا.الحديث

وعبداللهياسربنوعماروعائشةمسعودبنوعبداللهوعلي

الشعبيعامرعنهروى.وغيرهمعباسبنوعبداللهعمرابن

مهرانبنوسليماناسمبيعيإسحاقوأبوبهدلةبنوعاصم

النايم!أعلممن.وغيرهمالمعتمربنومنصورالأعمش

الستة.الكتبأصحابلهروىمسعود.بنعبداللهبحديث

!شة.مائةوعمرهعبدالعزيز،بنعمرحلافةفيمات

والجسيماتالأسد.برجتتبعأنهايبدونيازكالأسديات

تدورالأسدياتتجعلالفضاءفيالمادةمنقطعالنيزكية

نوفمبر17نحوفيالأرضتعبرهمدارفيالشمممىحول

الجويالغلافدخوأ!اعندمرئيةوتصبح.عامكلمن

أسدياتسوىللعيانتظهرلاالسنينمعظموفي.للأرض

كلالأسديةالنيازكمنكثيفوابليحدثأنهغير.قليلة

أجزاءأكثفعبرالأرضمرورعسدوذلكعاما،33

الأسديالوابلحدوثويتوقع.اشنيزكيةالجسيماتحشود

.أم999عامالتاليالكثيف

ا!ريمالقرانسورمنالإسراءسورة.سورةالإسراء،

عدد.عشرةالسابعةالشريفالمصحففيترتيبها.ا!لكية

الإسراءتسميتهاوجاءت.آيةومائةعشرةإحدىآياتها

تعالىاللهخصالتىايلإسراءمعجزةالباهرةالمعجرةلتلك

الكريم.نبيهبها

الوحدانية:الدينبأصولالإسراءسورةاهتمت

السورةهذهفىالبارزالعنصرولكن،والبعثوالرسالة

مناللهبهأيدهوماصتن!إي!الرسولشحصيةهوالكريمة

.المعجزات
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كانتالتيالإسراءلمعجزةالكريمةالسورةتعرضت

والمرسلين.الأنبياءلخاتجالإل!،التكريممظاهرمنمظهرأ

التشردمنعليهماللهكتبوما،إسرائيلبنيعنوتحدثت

وعصيانهموفسادهمطغيانهمبسببمرتينالأرضفي

فيلتفسدنالكتابفيإسرائيلبنيإلىوقضينا)اللهلاوامر

الآياتبعضعنوتحدثت.4الإسراء:!مرتينالأرض

الليلوجعلنا)والوحدانيةالعظمةعلىتدلالتيالكونية

!مبصرةالنهارآيةوجعلناالليلآيةفمحوناآيتينوالنهار

الاداببعضإلىالسورةوتعرضت.12الإسراء:

عليهافحثت،الكريمةالفاضلةوالأخلاقالاجتماعية

الإسراء:إحسانا!وبالوالدينإياهإلاتعبدواألاربكوقضى)

اللهإلىنسبواحيثالمشركينضلالاتعنوتحدثت.23

لااللائيالبناتللهنسبواوأنهموالولد،الصاحبةتعالى

منواتخذبالبنينربكمأفأصفاكم)لأنفسهميرضونهن

وتحدثت.4.الإسراء:عظيما!قولالتقولونإنكمإناناالملائكة

،الجدلحولهكثرالذيوالجزاح!والمعادوالنشورالبعثعن

القرآنعنتحدثتثم،إمكانهعلىوالبرأهينالأدلةوأقامت

حيثاقتراحاتهمفيالمشركينتعنتوذكرت،العطم

حتىلكنؤمنلنوقالوا)القرآنغيرأخرىمعجزةطلبوا

بتنزيهوختمت.9،الإسراء:ينبوعا*!الأرضمنلناتفجر

الحمدوقل)النقصصفاتوعنوالولدالشريكعنالله

لهيكنولمالملكفيشريكلهيكنولمولدايتخذلمالذيلله

.111الإسراء:تكبيرا!وكبرهالذلمنولي

القرأنآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

القوىمنمدعومةالصهيونيةأقامتهادولةإسرافيل

.أم489مايو41فىالعربيةفلسطينأرضعلى،العالمية

بريطانيا،أعلنت،ام749عامفى.إسرائيلدولةقيام

عزمهاعن،فلسطينعلىالأمعصبةانتدبتهاالتىالدولة

المتحدةالأمهيئةمنوطلبتلفلسطينانتدابهاإنهاءعلى

كانقالذينواليهودالفلسطينيينبينالصراعلحلالتدخل

ثلاثينياتنهايةمنذفلسطينإلىبالتوافدبدأتقدغالبيتهم

العشرين.القرن

الذي،981القرأرصدرأم479نوفمبر92وفي

تقسيمعلىبموجبهالمتحدةللأمالعامةالجمعيةوافقت

تحتالقدسو!عمع،ويهوديةعربية:دولتينإلىفلسطين

لهمحققلانهالقرارهذاالصهاينةوقبل.الدوليةالوصاية

فلسطين،أرضعلىلليهودقوميكيانإقامةفيحلمهم

العربأما.الكيانبهذادوأجمااعترأفالهمحقة!كما

لأنهالذكر،آنفالمتحدةالأمقراررفضوافقدالفلسطينيون

البلادأصحابهمالفلسطينيينأنالاعتباربعينيأخذلم

نأفىالحقتملكالعالمفيسلطةتوجدولا،الشرعيين

لتقيمالصهيونيةللحركةوتمنحهبلادهممنجزءاتقتطع

بعينيأخذلمأنهكما.أرضهمعلىيهوديةدولةفيه

ح!سبأنهذلكالتوزئالسكاني،نسبةالاعتبار

البريطانيالانتدابوسجلات،المتحدةالأمإحصائيات

الذيناليهودالسكانعددسجاوزلم،أم939لعام

أما،فلسطينفي7%البريطانيالانتدابمنوثائقيحم!ون

أوروبا،أنحاءسائرمنقدموأيهودفمهاجرونمنهمالغالبية

الأجانبحكمفيفهمولذلك،الشرقيةأوروباوبخاصة

قدالمتحدةالأمقراروكان،فلسطينأرضعلىالغرباء

نسبةآنئذيشكلونكانواالذينالعربوبينبينهمساوى

.السكانمجموعمن13%

واحدجانبمنأليهودأعلنام489ما!41في

بنانظر:.جوريونبنديفيدبزعامةإلممرأئيلدولةقيام

لصهيونية.ا،ديفيد،جوريون

إسرائيل.دولةقيامبعدواسرائيلالعرببينالصراع

وانسحاب،العربيةفلسطينفىلليهوددولةقيامإعلانأدى

منالصراعتفجرإلى،فلسطينمنالمنتدبةالدولةبريطانهـيا

وقبلاليهود.والمهاجرينالفلسطينيينالعرببينجديد

مساعدةعلىبريطانياعملت،فلسطينمنانمسحابها

ومعسكراتالحكوميةالدوائرعلىالاستيلاءفيأليهود

الطائراتذلكفيبماالأسلحةومستودعاتالجيعق

ومعداتهابقطاراتهاالحديديةالسككوخطوطوالدبابات

حيفا.فيالرئيسيالبحريوالميناءالدوليالمطاروكذلك

لمقاومةإمكانيةأيمنالفلسطينيالعربيالشعبوجرد

باتفاقياتللقبولحادةضغوطعليهوفرضتألاحتلال

يضمنمشرفحلإلىالوصولأملعلىمإحرأئيلهدنة

فلسطينبلفور،وعدانظر:المصير.تقريروحقالاستقلال

.المتحدةالأم،المحتلة

إلىالعربيةالجيوشدخلتأم.148عامحرب

أنهاإلا،محنتهفيالفلسطينىالشعبلمساعدةفلسطين

جمئفيوهزمتالهدفهذاتحقيقمنتتمكنلم

استطاعالتىالأراضيمنوانسحبتالجبهات

واضطرت.الحرببدايةفيبهاالاحتفاظالفلسطنيون

عاماليهودمعهدنةمعاهداتعقدإلىلاحقاالدولتلك

.أم949

علىاليهودسيطرةإحكامالحربتلكنتائجمنوكان

2(،كم000.12)فلسطينمساحةأرباعثلاثةمنأكثر

الشعبمنشخص775).00يقاربماوطردوتشريد

نهايةوعند.ألمجاورةالعربيةالأقطارإلىالفلسطينيالعربي

العربيةالسيطرةتحتفلسطينمنتبقىقديكنلمالحرب

،القدس،نابلس،جنين:مدن)تشملالغربيةالضفةسوى
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منودعمبمساعدة،الحربهذهفيإسرأئيلوتمكنت(والقرىالصغيرةالمدنمنحولهاوما،لحمبيت،الخليل

المتحدةالولاياتوبخاصة،الكبرىالغربيةالدولالأردنشرقإلىضمتوقد2.كم987.5ومساحتها

الضفةواحتلال،العربيةبالدولهزيمةإلحاقمن،الأمريكيةالذيغزةقطاعأما،الهاشميةالأردنيةالمملكةمعالتكونا

ا!متحتكانتالتى(،الشرقيةالقدسفيها)بماالغربيةالجيشإدارةتحتبقىفقد2،كم378مساحتهتبلغ

الفلسطنيغزةوقطاعالمصريةسيناءجزيرةوشبه،الأردنىمصر.بمالأردنانظر:.المصري

السيطرةإسرائيلواستطاعت،السوريةالجولانومرتفعاتالخمسينياتمنتصففى.أ569غزةقطاعاحللال

تشريدالحربنتائجمنوكان.العقبةخليجمنفذعلىبتقديمأخرىعربيةودولمصرقامت،العشرينالقرنمن

الغربيةالضفةمنفلسطينيمليوننصفمنأكثرونزوحالفلسطينيينللفدأئيينعسكريةوإمداداتماليةمساعدات

منمماثلةكبيرةأعدادونزوح،المجاورةوالأقطارالاردنإلىالذيغزةقطاعداخلمنإسرائيليهاجمونكانواالذين

إلى!سوريافيالجولانومدنمصرفيالسويسقناةمدنأزمةبرزت،نفسهالوقتوفي.المصريالجيشعليهيشرف

الرئيسية.المدنظهروالتي،السويسقناةشركةمصرتأميمإثرالسويس

الدوليالأمنمجلسقرارصدرام،679نوفمبروفى.وإسرائيلوبريطانيافرنسابينأسترأتيجىتحالفخلالها

منقواتهابانسحابإسرائيليطالبالذي،242رقمالمصريةسيناءوصحرأءغزةقطاعباحتلالإسرأئيلوقامت

استمرتإسرائيلولكن.المحتلةالعربيةالأراضيجميعالبريطانيةالقواتوهاجمت،أم569نوفمبر5في

الاراضى.تلكباحتلاللقناةالشماليالمدخلعلىوسيطرتمصر،والفرنسية

الأيامحرببعدأم(.739)أكتوبررمضانحربالعدوانمخططمصرفىالعربيالشعبواجه.السويس

جديدمنصفوفهمبتنظيمالعربالفلسطنيونقام،الستةالعربيةالدولووقوف،الباسلةمقاومتهوأدت،بضراوة

إسرائيل،ضدعسكريةبعملياتقامتفدائيةمنظماتفىالأمريكيةالمتحدةالولاياتوضغطوشعوبا،حكومات

التحريرمنظمةإطارفيالمنظماتتلكوتوحدتانسحابوترتيبالقتالإيقافإلى،السوفييتيوالاتحاد

عرلمحات،بمالفلسطييةالتحريرمنظمةانظر:.الفلسطينيةالأراضيمنوالفرسميةوالبريطانيةالإسرائيليةالقوات

ياسر.متعددةقواتذلكإثرعلىوأنشأت،غزةوقطاعالمصرية

المرابطةالمصريةالقواتبينعنيفةاشتباكاتودارتانظر:.وإسرائيلالعرببينحربلمئوقوعالجنسيات

وسميت،الإسرائيليالاحتلالوقوأتالسويسقناةعلى.السويسأزمة

رمضانمنالعاشروفي.الاستنزالىبحربالحربهذهفىاكم(.679يونيو"!حزيران")حربالسلةالأيامحرب

القواتقامت،أم739أكتوبرمنالسادلرهـ،أ393عنيفةاشتباكاتوقعت،ام679وأوائلأم669أواض

فيالإسرأئيليالاحتلالقواتعلىمفاجئبهجومالمصريةوقامت.والإسرائيليةالسوريةالقواتبينالحدودعلى

وجزءالسويسقناةتحريروتمبارليفخطوحطمتسيناءالضفةفيالخليلقربالسموعقريةبمهاجمةإسرائيل

منجزءبتحريرالسوريةالقواتقامتكماسيناء،منوقعتسوريا،علىإسرائيلاعتداءاتإثروعلى.الغربية

فياولرإطلاقبوقفالقتالوأنتهى.الجولانمرتفعاتوضعمصر،معمضتركدفاعمعاهدةالسوريةالحكومة

منأعقبهاوماالحربفترةوخلالام،74!نوفمبر22سمكريةقيادةتحتوالصوريالمصريماالجيشانبموجبها

الدولاستخدمت،المتحاربينبينالارتباطلفكتهيئة،يوثانتمنمصرطلبتذلكإثروعلى.مشتركة

الغربيةالدولعلىللضغطالنفطضخإيقافسلاحالعربيةالدوليةالمراقبةقواتسحب،المتحدةللأمالعاماسمكرتحر

لإسرائيل.المساندةالحدودعلىقواتهاحشدمنلتتمكنسيناء،جزيرةشبهمن

حربفيالنارإطلاقلوقفإسرائيلرفضوتسببفيتيرانمضائقبإغلاققامتكما،الإسرائيليةالمصرية

بينالنوويةللمواجهةالاستعداددرجةرفعفيأكتوبروالأردنمصروقعتام679مايو03وفي.العقبةخليج

السوفييتيالاتحادهددحينذلكحدث.العظميينالدولتينسوريا،معمصروقعتهاالتيكتلك،مضتركدفاعمعاهدة

الجبهةعلىالنارإطلاقتوقفلمإذالإسرأئيلمباشربردعتحتالاتفاقيةهذهبموجبالأردنيالجيشوضعوقد

متحيزموقيفىالأمريكيةالمتحدةالولاياتجعلمما،المصرية.جمالالناعر،عبدأنظر:.المصريةالقيادة

الىويالاستعداددرجةرفعتحيثلإسرأئيل،بوضوحإسرأئيلثشتأم679عاميونيومنالخامسوفى

السوفييتى.الاتحادمعمباشرةنوويةبمواجهةوهددتالحرببدأتوقدوسوريا.والأردنمصرعلىعدوانها

في338بقرارهوفرضالدوليالأمنمجلسوتدخلفاعليةوتعطيلالمصمريةالجويةالقواعدإسرأئيلبضرب

الذيالقراروهوالنار،إطلاقوقفام122073119.الستةالأيامبحرببعدفيماوعرفت،المصريالطيران
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بتطجيقبالصراعالمعنيةالأطرافإلزامقراراتهضمنتبنى

.أم679نوفمبرفىالصادر42،2القرار

مصربن101الكيلومفاوضاتبدأتإثرهوعلى

الرئيسمستشارآنذاكقادهاأمريكيةبوساطةوإسرائيل

بعدفيماالخارجيةووزيرالقومىالأمنلشؤونالأمريكي

خطوةالخطوةلسياسةبتطيقهعرفالذيكيسنجر،هنري

ذلكنئكلنوقد.الإسرائيليالعربيالصراعمعالجةفي

المحاذيتينوالسوريةالمصريةالجبهتينعلىالارتباطفك

للإسرائيل.

ديفيدكامباتفاقيةمصرعقدت.الحديثةالتطورات

سلاممعاهدةووقعتالمتحدةالولاياتبرعايةإسرائيلمع

الدبلوماسيالتمثيلالطرفانوتبادل،أم979مارسفي

منذلكنتيجةإسرائيلوانسحبت.ام829فبرايرفى

.أم829أبريلفيسيناء

لملأنهاالاتفاقياتتلكالعربيةالدولرفضتوقد

وهي،الإسرائيلىالعربيالصراعفيالمركزيةالقضيةتعالج

أنهاكماالمصير،وتقريرالعودةفيالفلسطينيينحق

العربيةالأطرافموقفتحاهلللصراعمنفرداحلاشكلت

.الأخرى

جنوببغزوإسرائيلقامت.أم178لبنانجنوبغزو

وأنشأتالفلسطينيةالتحريرمنظمةقواعدوهاجمتلبنان

ونتيجة.الجنوبيلبنانثلثمعظممنيتكونأمنياحزاما

.ام789يونيوفيإسرائيلأنسحبت،الدوليةللضغوط

تاريخ.،لبنان:أنو

للبنانشاملبغزوإسرائيلقامت.أم829لينانغزو

ذلك،عنونتج،لبنانعاصمةبيروتمدينةواحتلت

.لبنانجنوبمنالفلسطينيةالتحريرمنظمةقواتإجلاء

اللبنانيةالأراضيمنالإسرائيليةالقواتوانسحبت

فلسطينمعاللبنانيةالحدودطولعلىأمنياحزاماوأبقت

،425رقمالأمنمجلعي!قرارصدورمنوبالرغم.المحتلة

الأراضيجميعمنإسرائيلبانسحابيطالبالذي

انظر:قائما.لازالالأراضىلتلكاحتلالهافإن،اللبنانية

تاريخ.،لبنان

فيالفلسطينيونالعرباستمر.الفلسطينيةالانتفاضة

منظمةخلالمنالإسرأئيليالاحتلالقواتضدنضالهم

ديسمبر7وفي.الفدائيةومنظماتهاالفلسطينيةالتحرير

غزةقطاعفيعارمةشعبيةانتفاضةاندلعتأم،879

الاطفالوأبطالهاالحجارةسلاحهاالمحتلةالغربيةوالضفة

.الحجارةأطفالاسمعليهمأطلقالذينالفلسطنيون

اتسعتأنالانتفاضةهذهلبثتوما.المحتلةفلسطينانظر:

اليدويةوالقنابلالأسلحةاستعمالإلىوتطورت

الفلسطينىالعربيالشعبقطاعاتوشملتوالمتفجرات

قواتتتمكنلموالإرهابالقمعأساليبورغم.كافة

الانتفاضة.علىالقضاءمنالصهيونىالاحتلال

الخليجحرببعد.الأوسطالشرقفيالسلامعملية

وتغيرالسوفييتيالاتحادانهياروبعدأم،199ينايرفي

المعسكرينبينالباردةالحربوانتهاءالدوليةالظروف

العرببينسلاممحادثاتبدأت،والغربيالشرقي

برعايةوغيرها،وواشنطنمدريدمنكلفيوإسرائيل

وإسرائيلالمنظمةواعترفت.وروسياالمتحدةالولايات

أوسلواتفاقعلىووقعتا،ام399سبتمبرفيببعضهما

.غزةوقطاعالغربيةالضفةمنإسرائيللانسحابللتمهيد

الوطنيةالسلطةلقيامالفوريالتنفيذعلىألاتفاقتمكما

المسماةالأولىالخطوةوتنفيذأريحا-غزةفيالفلسطينية

بمغزة،الفلسطينيةالتحريرمنظمةانظر:أولا.أريحا-غزة

أريحا.

التحريرمنظمةمنقواتدخلتأم،499مايووفي

يوليووفىوأريحا.غزةفيالذاتيالحكملإدارةالفلسطينية

التحريرمنظمةرئيسعرفاتياسردخلنفسهالعاممن

وفيفيها،الذاتيالحكمسلطةليديرغزةإلىالفلسطنية

رئيسرابينوإسحاقهووقعأم،599سبتمبرأواخر

الحكمنطاقلتو!ميعوافشطنفىاتفاقيةإسرائيلوزراء

مايو92وفي.الغربيةالضفةمدنباقىفيالذاتي

رئيساالليكودكتلةمننتنياهوبنيامينانتخب،أم699

المسارينفيالسلاممباحثاتتوقفتعهدهوفيللوزراء،

بسبب،الفلسطنيالمسارفيوتعثرت،واللبنانيالسوري

الاستيطانية.وسياساتهتعنته

والسكانالحكمنظامعنالمعلوماتمنلمزيد

المحتلة؟فلسطينانظر:.إسرائيلفيوالاقتصادوالسطح

تاريخ.،فلسطين

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

تراجم

جمالالناصر،عبدلتممعونبيريز،ليفي،إشكول

سريا،تعرفاموشي،نياادنيلدا،رنبويملا

غولدامائير،إسحاق،رابينديميدجوريود،بن

رثيودو،هيرتزلنورأ،تداالسارتنمابولر،

ييمحا،نيزماواقسحاإ،ميرشاحيمما،بيس

المدن

ريحاأ

يلاتإ

أبي!تل

نص،نلأردا

لميتالبحرا

حيفا

الخليل

السطحملامح

الجليل

جبل،الكرمل

القدس

الناصرة

يافا

النقب

العظيمالأخدودوادي
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علةذاتأخرىمقالات

تاريخ،لبالىتارلإلصهيويكة،الأردنا

ماساداالعربيةالضفةاحسويساأرمة

تاريح!صر،اللعةوآدابها،ا!ريةاالمتحدةالأما

للموروعدريحتا،لعراقامرتععات،الحوالأن

اليهوديةالمحتلةدلس!التانيةالحليححر!

اسةلوكاا،يةاليهودتاري!،للسطينمعاهدة،بيكوي!صمرسا

غزةقطاعتاريضموريا،

أمميبوتزاالأوسطالشرت

الموضوععرعنا

الدولةقيام-ا

إسرائيلدولةقامبعدواسرايلالعرببينالصراع-2

الأوسط.الشرقفيالسلامعملية-3

أسئلة

إسرائي!!.قيامعلىساعدتالتىوالعرليةالدوليةأظرود!اوضحأ

دولةإقامةفيللسط!!،عرالشدسةالدولةبري!هاليا،دوربير-2

.ئي!طسراإ

وصلت؟أي!وإلى،الأ:سصااالسرق!ىالسلامعمليةبدأتكيف-3

أوسلو؟اتفاقعنتعر!مادا4

ال!!ب!أم739،أم667،أم489حرو!فئنتاادكر-5

ئيل.وإسرا

إسرائي!،بنىلفظةمنمشتهتمصطلغالإسرائيليات

علىأررخيلةاوالأخباروالحكاياتالقصصعلىويطلق

اليهوديالتراثومصدرها،والحديثالكريمالقرآنتفسير

تبعهاوما،التوراةمنإسرائي!!بنيمعتبقىمافيالمتمثل

مجموعةفىأيضاالمتمثلالنصرانيوالتراث،تعاليممن

القصاصأخبارهذاإلىويضافوشروحها،أاللأناجيلا

لفظجميعهالدخيلالتراثهذاعلىيطلق.وحكاياتهم

طريقعندخلأكثرهلأن،التغليببابمنالإمعرائيليات

بالمسلمين.اختلطمنأومنهمأسلممنسواءاليهود

بينوانتشارهاالإسرائيلياتدخولعلىساعد

علىوالإنجيلالتوراةاشتمالأبرزهاعوام!!،عدةالمسلم!ت،

بأصليتعلقماخصوصا،الكريمالقرآنفيوردمابعض

عرضوقد.السابقةالأموأخبارالأنبياءوقصصالنشأة

حينفي،الإجمالمنبشيءالأمورلهذهالكريمالقرآن

منخللملبعضهاتفصيلاتالسابقةال!ضبتضمنت

ومكانكلبهما،ولون،الكه!أهلأسعماءمثلتزيد،

وما،الجنةفيآدممنهاأكلالتيالشجرةونوع،وجودهم

قصدا.ذكرهعنالقرآنأعرضمماذلكشابه

فقدالسابقينبأخبارلهمعلملاالعربكانولما

إليه،البشريةالنفستتشوقكاشيءمعرفةإلىتشوقوا

الأنبياءأحوالعنوتفصيلاتالخليقةوأسرارالنشأةكأصل

عنالكتابأهلمنأسلممنأ!نيسأفصاروا،أممهممع

مماوغيرهمامنبهبنووهبالأحباركعبمثلالأمورهذه

فيلهايحتاطالتيوالأحكامأصشريعةابأصللهعلاقةلا

بعضتساهلالإسرائيلياتانتشارعلىساعدكما.الأصل

فيالأسانيدعنوالاستغناءإيرادها،فيوالرواةالمفسرين

بإيرأدالعلماءبعضاكتفىحين،التأليفمراحلإحدى

كيرهمنالصحيحمعرفةمعهتعذرالذيال!مر،وحدهالمتن

دونالإسرائيلياتدخولإلىالمنهجذلكفمهد،بسهولة

متفاوتة،كانتوإنسلبيةآثارلهكانتمما،علميةرقابة

ثلاثةنقسمهاأنيمكنالتيالإسرائيلياتهذهطبيعةبسبب

ماوهو،باطلأنهقطعاثبتما.الأولالقسما:وهيأقسام

القسمهذاوأكثر،والسنةأس!صابافىماوردمعيتعارض

كتبتضمنتفقدالأنبياء.وبعصمةتعالىاللهبذاتيتعلق

مزاعموالتلمودالمحرفةالتوراةوبخاصة،الكتابأهل

)سبحانهالخلقخلقعلىندمتعالىاللهأنمثلوأباطيل

سسليمانوأن،العجلعبدهارونوأن(يصفونعماوتعالى

هذامنمبرؤونعصمتهمبحكموالأنبياءمشركا.مات

روايتهتحللاقطعاباطلوهذاوالصلام،الصلاةعليهمكله

حيثجملتهفيصحيحأنهثبتما:الثانيأغسما.بحال

منوخروجهآدمخلقمثل،الكريمأغرآنافيوردماوافق

وإنالقسمفهذا.فرعونوهلاك،أعهفاأهلوقصة،الجنة

طريقعنوروايتهذكرهمنفائدةلاأنهإلاصحيحاكان

يقينا.أوعلمابمعرفتهأغارئايزدادولا،الإسرائيليات

الكتابلإغفالتكذيبهأوتصديقهيتعذرما:أصثالثاالقسم

التيالطيوروأسماءالكهفأهلألممماءمثل،لهوالسنة

واسمجزءا،منهنجبلكلعلىالسلامعليهإبراهيمجعل

وأغلب.إسرائيلبنيقتيلواسمآدمفيهنزلالذيالمكان

هذامنوالحديثالتفسيركتبفيالموجودةالإسرائيليات

بهالعلميضيفولا،فائدةأيةيتضمنلاالذيالنوع

به.ينتفعجديدا

فيجويةقوةأولالأستراليةالطائرةالأسراب

عاميوبين.أم619عامالح!صمةأنشأتهاأ!شراليا

الطائرةالأسرأبمنأربعةحاربت،أم819و6191

العالميةالحربأثناءوفرنساالأوسطالشرقفيالأممترالية

الطائرةالأسرابحلتالأولىالعالميةالحربوبعد.الأولى

الجومعلاحأم219عامالحكومةوأسستالأسترالية

الملكي.الأ!شرالي

كانتقديمةإغريقيةطقوسالإيلوسدسيلأالأسرار

بهايقومأثينا،منبالقربإيلوسيعك!فيسنوياتؤدى

ديميتر.والخصبالزراعةإلهليمجدواالكهانمنمجموعة
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ابنةبرسيفونىخطفأسطورةعنالأسرارتلكوتحكي

الارواحعالمإلهقبلمنأهلهاإلىوإعادتهاديميترالإله

هاديس.

وأكثرهاقدماالإنسانيةالجماعاتأكثرمنالاسرة

منظمةالتاريخقبلماعصورمنذالأسرةكانتفقدشيوعا.

بعد،أنهمكماداخلها.الناسينشأحيثالمجتمعفيمهمة

وبشكل.الخاصةأسرهمتأسيسعلىيعملون،بلوغهم

المرتبطينأل!فرادمنجماعةالأسرةمصطلحيعنىعام،

يعيشوا.لمأمواحد!مقفتحتأعاشواسوأء،قربىبصلة

تقوم.وأقاربهالشخصأسلافإلىالأسرةكلمةتشيركما

إلىينتمونالأسرةأعضاءأنأي،القرابةصلةعلىالأسر

والول!دة.الزواص!خلالمنالأسرة

لاالتىالجماعاتبعضفإنذلك،منالرغموعلى

منزلفىلاشتراكهاأسرانفسهاتعدقرابةصلةعلىتتأسعه!

أفرادبنالوجدانيةالروابطبعضلوجودأومثلا،واحد

أنفسهميعدونووالديهمالربائبالأطفالأن.كماالجماعة

.واحدةأسرة

الصناعيةالمجتمعاتمعظمفيالعاديةالأسرةوتتكون

منالرغموعلى.طفلينأووطفلوأمأبمنالغربية

تتكونالتيالأسرمنعديدةأخرىأنماطاهناكفإن،ذلك

.أطفالدونمغايعيشانزوجينمنأووطفلوالدمن

وأطفالهماالزوجينفإنأطفالأ،الزوجانينجبوعندما

يعيشوعندما.النواة-الأسرةعليهيطلهتمايكونون

الأسرةفإن،ابائهممعوذريتهمالمتزوجونوالبناتالأولاد

الموسعة.العائلةأوالممتدةالأسرةالحالةهذهفيتسمى

والأخوالالأعمامأيضاالممتدةالأسرةتضمأنويمكن

ويشكل.الخؤولةأوالعمومةوأبناءوالخالاتوالعمات

جماعةمنجزءاوالأحفاد،الأجدادمع،الأقاربهؤلاء

ولدى.مستقلةبيوتفيعاشواوإنحتىالممتدةالأ!رة

ممتدةعربيةأسرة

روسيةنواةأسرة

وابنهاأ!ريكيةأم

صينيينزوجينمنمكونةأسرة

الحدانفيهايشتركحيثممتدةأسرإلىشحصينم!الجماعاتهذهوتتفاوت.أسريةجماعاتفىيعيشوناللعروفةالثقافاتشتىمنالناس

وأطفالهما.وأ!أممنتتكونالتيالأسرةهيعامبشكلمعروفةأسريةوحدةوأكترواحد.بيتفىوالأحفادوالوالدان
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.العشيرةتسمىحصبرىأسريةوحدةالثقافاتبعض!

سلفمنينحدرونأسذيناالأفرادكلمنالشميرةوتتكون

ال!م.أواللأبخطعبرمشترك

أطمجتمع،المهمةالوظائصمنالعديدالأسرةوتؤدي

والأسرة.أخرىإلىجماعةمنيختلفالوظائفنوعلكن

فيهايولدالتيالاجتماعيةالوحدةهيالمجتمعاتمعظمفي

شالطفل.للأطفالبيةإواالحمايةتقدمأنها،كماالاطفال

.الولادةلعدطويلةلفتراتالرعايةإلىويحتاجضعيفايولد

معيتآلفواأنعلىالأطفالتساعدالأسرةحياةأنكما

مجتمعهم.ثقافة

ويحصلالأعضائها،الاقتصاديالدعمالأسرةوتقدم

والاممتثماراتالأعمالمندحلعلىعادةالبالغون

الأعضاءويشترك.أخرىمصادرومنالعامةوالموارد

الأسرةوتعملأضقود.اهذهإنفاقفيالأسعرةفيالآخرون

فكلالعيمش،كعسبأجلمنجماعةالحالاتبعضفي

أنشطةفيأواشراعةفيمعايعملونالأسرةأعضاء

وسيلةأيضاالأسرةاتكونأنويمكن.أخرىاقتصادية

والثرواتللأرضورثةالأطفالفيصبح،الملكيةلحفظ

التيالوظائفإحدىوتتمتل.الوالدانيملكهاالتىالأخرى

بعضإشباعفي،المجتمعاتبعضفي،الاسرةبهاتقوم

الحالة،هذهلأعضائها.وفيوالاجتماعيةالعاطفيةالحاجات

للأعضاءيقدمأنالأسرةأعضاءمنعضوكلمنيتوقع

والإحساسالعاطفيوالدع!االوجدانيةالمشاعرالاخرين

بالانتماء.

التيالأسر،الأساسيةالناحيةمن،المقالةهذهوتتناول

فيالأسرةعلىوتركز،واحدةمعيشيةوحدةفىتشترك

علىاقتصادهابنىالتيالغربيةالصناعيةالمجتمعات

الرأسمالية.

الأسريةالعلاقات

)منالدمرابطةطرية!عنببعضبعضهمالناسيرتبط

وأ(الزواجطريق)عنالمصاهرةأو(الولادةعمليةخلال

مأمن-غالباالنواة-الأسروحدةوتتكون.التبنيطريقعن

طريقعنأعضاءتضمكثيرةأسروهناكوأطفالهما.وأب

الطفلفإنطفلا،زوجانيتبنىفعندما.الزواجأوالتبني

فىالمتبنىالطفلويحصلأسرتهما،فيعضوايصبح

القانونيةالحقوقجممععلى-خصوصاالغربيةالمجتمعات

وأأرملةأومطلقاوأرمليتزوجوعندما.الأسرةهذهلعضو

وأ)اشوجالجديدالحياةشريكفإن،أخرىمرةمطلقة

كماالاخر،الطرفلأولادالرابةأوالرابيصبح(الزوجة

والرابة،الرابإلىبالنسبةالربائبيصبحونالأطفالأن

أما.بينهمفيماالأمأوالأبطرفمنالأختأووالأخ

منأوفقطواحدةأممنفينحدرونالأشقاء،يخرالإخوة

فقط.واحدأب

أما.الأجدادلفظةالوالدينواباءأمهاتعلىويطلق

أما.الأسلاففيسمونالأجداد،اهؤلاءوأمهاتآباء

هووالعم.الأمأختهىوالخالة،الأبأختفهي،العمة

عمةالعمزوجةتنادىوقد.الأمأخووالحال،الأبأخو

عملهيقالقدالعمةزوجأنكما،خالةالخالوزوجة

وألزمعمابنلفظويطلق.خاللهيقالقدالخالةوزوج

خالابنأولزمعمةبنتأولزمعمةابنأولزمعمبنت

لزمخالةبنتأولزمخالةابنأولزمخالبنتأولزم

ذويمنالخالةأوالخالابنأوالعمةأوالعمابنةأوابنعلى

فإنهمهؤلاء،أبناءأما.المباشرةالخؤولةأوالعمومةعلاقة

أبناءأبنائهموأبناء.الثانيةالدرجةمنوخؤولةعمومةأبناء

يولدمنويعد.وهكذا،الثالثةالدرجةمنوخؤولةعمومة

الثانيةالدرجةمنعمابنالثانيةالدرجةمنالعملابن

أيضا.

أقاربلأنفمسهمايكونونفإنه!ا،الناسيتزوجوعندما

الذينأي(بالمصاهرة)الأقاربالأصهارعليهميطلقجددا

الزوجأمعلىالحماةلفظويطلق.الدمبصلةيرتبطونلا

كما(،للزوج)بالنسبةالزوجةأموعلى(للزوجة)بالنسبة

)بالنسبةالزوخإخوانأوالزوجوالدعلىالحمولفظيطلهت

أغظويطلق(،للزوج)بالنسبةالزوجةوالدوعلىجة(أطزر

الأولىالدرجةمنالزوجأوالزوجةأضباءعلىالنسيب

وهكذا.،الابنةزوجعلىالصهرولفظ

المجتمعاتوبخاصة،المجتمعاتمعظموتحرم

الرضاعصتأوالنمسبمنلممواءبالمحارمالزواج،الإسلامية

المجتمعاتبعضوهناك.الزواجان!:.بالمصاهرةوالمحارم

العمومةأبناءليشملالحظرهذامنتوسعالمسلمةغير

الأولى.الدرجةمنوالخؤولة

الأسريةالحياة

إلىالصناعيةالمجتمعاتمنالكثيرفيالناسيميل

هذهتشهدحيث،التقليديةالأسريةالحياةعنالابتعاد

وأنواعالأسرةلأعضاءجديدةأدوارظهورالمجتمعات

الحياةعلىاستجدلماون!اسر.19أبناءمنجديدة

بالطفرةومروراأوروبافيالصناعيةالثورةعقبالاجتماعية

إلىلفهالفومنالأوروديةالأسراضطرت،الحاليةالتقنية

حجممنالزوجانيحدبأناللأسرةتنظيماإلىاللجوء

وقد.متباعدةفتراتعلىأطفالهماينجباوأن،الأسرة

منالكثيرأنكما،الزواجالشبابمنالكثيريؤجل

منقليلعددإنجابإلىيميلونقدوالزوجاتالأزواج

.ال!طفال
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.هادئصحيجوفيالنفسللترولكنالأعمارمختلصم!الأسرتلتقىالعامةالحدائقهذهمثلفى

فيملحوظاازدياداالعاملاتالنساءعددويزداد

سبيلعلى،المتحدةالولاياتففي.الصناعيةالمجتمعات

%أ5منالأسرةخارجالعاملاتالنساءنسبةزادت،المثال

الزيادةهذهأدتوقد.أم099عام%55إلىأم049عام

اقترابفىأسهمتو،الأسرةحياةفيعديدةتغيراتإلي

يأيحاولوألاا!لساواةعلىالقائمةالأسرةنمطمنالاسرة

الواقعفيأدىماوهذا.الأسرةرئاسةيحتكرأنالزوجينمن

فيالإحصاءاتأوضحتفقد.متزايدةبصورةالطلاقإلى

خلالتمتالتيالزيجاتنممفحواليأنالمتحدةالولايات

،المتحدةالمملكةفيأما.بالطلاقانتهتقدالسبعينياتفترة

-6891الفترةفيمرأتثلاثالطلاقمعدلتضاعففقد

وتوحي.الزواجيعاودونماغالباالمطلقينولكن.أم879

.الأسرةاحياةينبذوالمالمطلقينمنكثيرابأنالحقيقةهذه

نأبإمكانهمأنيعتقدونفإنهم،ذلكمنالعكسوعلى

جديد.منالارتباطفيالسعادةيجدوا

وتتمثل.الأسرةلأنشطةمركزاالمنزليعد.المنزلحياة

الألعاببعضوأدأءالأطفالرعايةفيالأنشطةهذه

الأصدقاء.واستقبالالمنزلوتنظيفالتلفازومشاهدة

الأساسية،الاجتماعيةالمهاراتالمنزلفيالأطفالويتعلم

أنهمكما.الآخرينمعالتعاملوأسلوبالكلامطريقةمثل

وبالإضافة.بسلامتهمالمتعلقةالصحيةالعادإتيتعلمون

للتغذيةرئيسيامصدراالأسريةالوجباتتعد،ذلكإلى

.الأسرةلأعضاءبالنسبة

الذينالأعضاءبنوعيةللألعمرةالمنزليةالحياةوتتأثر

تتأثركما،منهمكلبهايقومالتىوالأدوارفيهايعيشون

وتساعد.الأسرةمنزلخارجيعيشونالذينبالأقاربأيضا

منتحديدعلىالاجتماعيةوالعاداتوالقوانينالتقاليد

بهايحمتعالتيالمكانةتحددكما،الأسرةمنزلفييعيعش

.الأسرةداخلعضوكل

للأسرةالثقافيةالخلفيةعنتنبثقالتيالتقاليدليتؤثر

تختلفأنيمكنفالأمعر،الأسرةحياةفيشديداتأثيرا

بعضهناك،المثالسبيلفعلى.الثقافيميراثهاباختلاف

.النواةالأسرةخارجالأقاربمعبسيطاتصاللهمالذين

ينتمونالذينأولئكخصوصا،عديديناخرينهناكلكن

والصينيينالعربمثلمعينةحضاريةمجموعاتإلى

الأقاربتجاهقويةبروابطيشعرونوالأسبانيين،والهنود
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والأخوالوالأعماموالخالاتفالعمات،مايزورونهموغالبا

بحكم-أهميةلهمأولئككل،والخؤولةالعمومةوألناء

.أساساهؤلاءحياةفي-التقاليدأوأسدينا

بطرق،الإسلاميةالشخصيةالأحوالقوانينوتنظم

الزواجعلىالمترتبةالقانونيةوالمسؤولياتالحقوق،عديدة

تمنعكماوال!بناء،الآلاءواوالزوجاتالأزوا!بينوالعلاقة

أيضاالتضريعاتهذهوتنظم.حياتهلشريكطرفامشغلال

الاجتماعيةالظروفتؤثرأنويمكن.والتبنيوالطلاقالزواج

يتعرضقد،المثالسبيلفعلى.عديدةبطرقالأسرةحياةفى

تفرقةلمظاهرالبلدانبعضفيمعينةأعراقمنالرجالبعض

المرتفعة.الأحورذاتالوظافعلىالحصولمجالفي

للعم!!،زوجاتهمحروجمعدلاتزيادةذلكعلىوسرتب

أصتكون،أسذأسكونتيجةماديا.الأسرةدعملىأجلمنوذلك

التيوالأسرة.الأزواجهنمماأقوىا،سرة1شؤونفيسلطة

الأمومية.الأسرةتسمىفيهامسيطرةالامتكون

والزوجةالزوجمنأضواةاالأسرةتتكون.النواةالأسرة

منكتيرفيأصلأسرالسائدالنمطهووهداوأطفالهما

الزوجانياملالأسرمنالنمطهذاوفي.الصناعيةالبلدان

الزوجية،والعلاقةوالحبالصحبةفييشتركاأن

الأطفالبتغذيةالقانونبحكميلتزمانوالدينوبوصفهما

وتعليمهم.وإيوائهموكسائهم

الحبعلىالحصولفيآبائهماعلىالأطفالويعتمد

بدورهمالأطفالويقدم،للحياةالأساسيةالضروراتوعلى

كبروكلما.والأخواتوالإخوةللوالدينعاطفيادعما

الأبناءمعظمويترك،المنزليةالأعمالاببعضكلفواالأطفا!

أسديهم.وامنزلالأمرآخرفيالكبار

ويتوقع.وأطفالهزوجتهبرعاية-تقليدا-الأبويلتزم

فيويحدث.الأطفالترعىوأنالمنزلتديرأنالأممن

فيالرئيسيةالقراراتمنفرداالأبيتخذأنالألصرمنكثير

الأدصرة.ربلكونهالأسرة

يبتعدونالغربفيالأفرادمنكثيرافإنذلكومع

نحوويتجهون،التقليديةالألصريةالأدوارعنالايامهذه

منكليتحذالحالةهذهوفي.متوازنةعلاقةإيجاد

يحتفظانوهما.الأسرةقراراتمجتمع!توالأمالأب

آراءحسبانهمافىيأخذانولكنهماداخلها،بالسلطة

وهم،ارائهمعنيعبرواأنللأطفالويمكن.الأطفال

فيالأبوانويعمل.الأ!عرةداخلأكبربحريةيتمتعون

الأبمعساعدةوتزداد،المنزلخارجالأسرهذهمعظم

والأطفالالأبنجدولذلك.الأطفالرعايةفي

الزوجةبهاتقومكانتمنزليةأعمالفييشاركون

المنزلوتنظيفالملابسغس!مثلسابقا،وحدها

والطهي.

مىومظصعربيةأسرة

والتسليةالترويحمظماهر

عامة.حديقةفى
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تعدمشكلاتتقريباأسرةلكل.الأسرةمشكلات

ويمكنمعا،العيشجراءمنتحدثالتيالعاديةالأمورمن

بعضهناكولكن.المنزلفىالمشكلاتهذهمنكثيرحل

عنينتجأنويمكنحلها.يصعبالتىالمشكلات

إلىالنهايةفيتؤديتعاسةللحلالقابلةغيرالمشكلات

.الأسرةانهيار

يمكنالتيالمشكلاتأخطرمنالطلاققضيةوتعد

فردكلعلىيؤثرأنيمكنفالطلاق.الأسرةتواجههاأن

يبنياأنيجبوالزوجةفالزوجعميقا.تأثيراالأسرةفي

ينشأأنيمكنالظروفهذهوفي،جديدةحياةلنفسيهما

تشكلالغربوفي.أمأوأببدونمنزلفىالأطفال

الفقراء.منمتزايدةنسبةوأطفالهنالمطلقاتالزوجات

منواحدمعالعيشأنيعتقدونالخبراءبعضولكن

عيشهممنأفضلللأطفالبالنسبةيكونأنيمكنالوالدين

تعيسة.أسرةفىالوالدينمع

الأسبابوأحد.عديدةلأممبابالطلاقويحدث

الحياةمنالكثيريؤملانوالزوجةالزوجأنالرئيسية

تكونأنالأممرةمنيأملونالناسمنفالكثير.الأسرية

أعضاءفإنومدلك.الشخصيوالإشباعللحبمصدرا

العمل،فيوقتهممنالأعظمالجانبيقضونالأسرة

يتبقىلاوبذلك.المنزلخارجأخرىوأماكن،والمدرسة

كليعطيلكيسوياللالتقاءالوقطمنالقليلسوىلهم

الأعضاءخبراتتؤثركماعاطفيا.عطاءللآخرمنهم

يشعرونقدفهم.الأسرةفيسلوكهمعلىالمنزلخارج

.يكونأنتوقعوأمثلمايكنلمحبهمبأندائما

والمطلقاتالمطلقينزواجمنأخرىمشكلاتوتنشأ

انحتلطةالأسرةيخلقأخرىمرةفالزواج.أخرىمرةوالأرامل

وتصبحمنهما.كلوأطفالوالزوجةالزوجمنتتكونالتي

أحدالأطفالحولالجديدينالزوجينبينالدائرةالمشاجرات

جديد.طلاقإلىيؤديماقدوهو،الصراعمصادر

متناقضةمشاعرللأطفاليكونأنالطيعيومن

نأمنيقينعلىيصبحونفهم.الجديدةللأسرةبالنسبة

الأطفالأما.أخرىمرةيلتقونلاسوفالحقيقيينآباءهم

بالغيرةفيشعرونقوياالمطلقبالوالدارتباطهميكونالذين

يكونالجديدةالحياةشريكلأن،استقرارهمفقدواوبأنهم

أيضاالأطفاليشعروقد.والدهمعندخاصةحظوةله

قدولكنهم،الجديدةبأسرتهموألارتباطالحبمنبنوع

.الموتأوبالطلاقالجديدالزواجينتهيأنيخافون

مشاعرإلىين!ونقدالأطفالفإنذلكإلىوبالإضافة

الغائب.للوالدولاءعدمعنتكشفأنهاعلىالحب

من،الأطفالتربطالتيوالواجباتالحقوقتبدووقد

مختلفة،والدهمحياة،بشريكاخرزوجأوأخرىزوجة

وقد،وأطفالهمالحقيقيينالآباءبينوالواجباتالحقوقعن

واجبفيمثلايبدوكما،الاختلافهذاالاباءيدرك

ألاباءفإنالطريقةوبهذه،الأطفالانضباطنحوالاباء

يواجهونأطفالهموكذلكأخرىمرةيتزوجونالذين

فيتوجدلاكثيرةمظاهرمعسعاملوابأنالتحديدائما

.للأسرةا

فىكثيرةلأسريمكن.الأسرةمشكلاتمعالجة

طريقعنمشكلاتهالحلمساعدةعلىتحصلأنالغرب

وأ،اجتماعيخبيرأو،مدربأسريمرشداستشارة

المتخصصهؤلاءمنكثيرويستخدم.نفسانيعالم

فهم.العائليأوالأسريالعلاجعليهيطلقأسلوبا

التغلبفيأفرادهالمساعدةمجتمعةالأسرةمعيلتقون

الرفاهيةمؤسساتبعضوتقدملممويا.مشكلاتهمعلى

منظماتتقدمبينما،اقتصاديةومساعدةإرشاداالعامة

منيعانونالذينالأسرةلأعضاءنفسياإرشاداأخرى

تساعدجماعاتأيضاوهناك.خاصةمشكلات

الذينوالزوجاتالأطفالأوالألحمرةمنالهاربينالأطفال

.للضربسعرضون

منفصحلةأنهاعلىللأسرةالنظرإلىالكثيرونويميل

الأسرةمشكلاتكلأنيعتقدونفهم،المجتمععن

فحسب،الأسرةمعالتعاملخلالمنحلهايمكن

وأنالمجتمعمنجزءالأسرةأنإدراكفىيفشلونوبذلك

الإدمانمثلفمشكلات.الأسرةحياةفييؤثرالمجتمع

الحياةعلىمباشربشكلتؤثروالبطالةالمسكنورداءة

لأسرية.ا

،متزايدةوبصورة،الاجتماععلماءدراساتمنيتبين

وهروب،الأطفالمعاملةوسوءالكحولياتإدمانأن

منوغيرها،التعيسةوالزيجات،المنزلمنالأطفال

يعتقدونوهم.المجتمعبمشكلاتترتبط،الأسرةمشكلات

بالتعاملمنهاالتقليليمكنالأسريةالمشكلاتهذهمثلأن

سبيلوعلىتفاقمها.سببتالتيالاجتماعيةالظروفمع

عملفرصإيجادعلىتعملالتىالبرامجفإنالمثال

تسويقعلىالقضاءأو،المسكنوتحسين،جديدة

وجودفمع.الأسرةتساعدالبرامجهذهكل،الخدرات

التغلبعنوحدهامسؤولةالأسرةلاتصبحالبرامجهذه

عليها.تؤثرالتيالمشكلاتكلعلى

تاريخيةنبذة

بدأتالأسريةالحياةأنالعلماءيعتقد.الأولىالأسر

003)00.علىيزيدمامنذ،التاريخقبلماإنسانمع

حاجةبسببأنذاكظهرتقدالأسرةتكونوربما.سنة

طفلها.تمريضعلىالأموقدرةالرعايةإلىالرضيع
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أماكنفيككلالأسرةبهاتقوموطيمةكادالعحلأنوالواقعدبيعها.المزلفىصماعيةورودلإعدادتقومالعشرينالقرنبدايةمنأوروبيةأسرة

المجتمعاتفيالقليلةالأسرلعضكات،الصورةهدهفيهالتقطتالديالوقتو!ي.الميلاديعشرالتاسالقردفىالصماعيةالثورةسدءقب!!متعرقة

نمسها.لإعاشةالمنرلفىمعاتعم!!رالتماالصماعية

فيعاشتقدالتاريخقبلماشعوبكانتوربما

الأسرهذهكانتوربما.عديدةأسرمنتتكونجماعات

النباتاتوتجمعالحيواناتتصطادلآخر،مكانمنتتحرك

علىيعتمدالإنسانكان،البدايةوفي.للطعامالبرية

الإنسانقام،الوقتمرورومع.الصغيرةالحيواناتاصطياد

بعضويعتقد.الكبيرةالحيواناتاصطادأساليببتطوير

أدىقدجماعيةبطريقةيتمكانالذيالصيدأنالباحث!ت

فقد.والإناثالذكورلينالعملتقسيمظهورإلىبالتدريج

الإقامةمحلعنبعيدينالصيادونيظلأنالصيدتطلب

قدصيدبرحلةالقيامأنالمرأةتجدوقد.أيامأولساعات

تضطرفإنها،الولادةوبعد.الحملأثناءعليهاصعبايكون

ا!متطاعوقدالصغير.لرعايةالمنزلمنقريباالمكوثإلى

نأحينعلى.جماعاتفىالصيدإلىيذهبواأنالرجال

أوالصيدبجمإلنباتاتالغالبفيتقومكانتالمرأة

.المأوىمنبالقرب

قدوالإناثالذكوربينالعملتقسيميكونأنويمكن

كثيرففي.الأسرةداخلنفوذاكتسابعلىالرجالساعد

نأحينعلىالمحاصيلبزراعةالمرأةتقومالمجتمعاتمن

.الحيواناتوتربيةالصيدبينأوقاتهميقسمونالرجال

تقدمالتىالحيواناتمنرصيدهاعلىالألصرةثروةوتعتمد

سلععلىللحصولتباعأنويمكن،أططعاح!ثابتامصدرا

فيثمومن،الأسرةحيواناتفيالابويتحكم.أخرى

تدعمأقتصاديةقوةعلىالأبيحصل،وبذلكثروتها،

يتمتعالتىالأسرةعلىويطلق.ألحرةربدوصفهمركزه

الأبوية.الأسرةالقوةبكلالأبفيها

القديمة،الحضاراتفيشائعةالأبويةالأسروكانت

كانماوكثيرا،الأسرةملكيةفىيتحكمالأباكانكما

مصائرفىويتحكمكلهاالاسرةعلىسلطانهيفرض

وبلادالقديمةومصرالقديمةالصينعرفتوقدأفرادها.

منأنماطاالهندفىالهندوسوطائفةوالروماناليونان

ال!بوية.المجتمعات

نظامالإسلامقبلللعربكان.العربا!لسلمون

بروابطالأسرةفيهاتسمتقرونلعدةاستمرأبويأسري

يجاورالرحمصلةتربطهاالتيالأسروجدتكما،قوية

علىالإسلامأكدوقدقبلى.تجمعفيبعضابعضها

والمودةالرحمصلةمث!النظامهذافيالإيجابيةالمعانى

الزوجاتتعددمنضبطالإسلاملكن.الألصرةأفرادبن

يمارسكانأنبعدمعينةلضموابطوفقاأربعفىوحصره
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الأسرةداخلالمرأةمكانةمنالإسلامورفعحدود.بلا

منالكثيرإليهاوأوكل،مضطهدةكانتأنبعد

للطلاقضوابطوضعكما.والرأيالمعيشةمسؤوليات

.الأطفالورعاية

منالإسلامبتعاليم-أحيانا-التمسكلضعفونتيجة

المجتمعاتفىوتأثيرهاالغربيةالثقافةوضغط،ناحية

فىالأسريةالأنماطتغيرت،أخرىناحيةمنالإسلامية

إلىجنوحافنجد،الإسلاميةالعربيةالمجتمعاتبعض

فىالإسلاميةالقيممحلالغربيةوالتقاليدالعاداتإحلال

فيالسائدةبالأنماطالأخذإلىوميلا،المجتمعاتبعض

.الطلاقبمالزواجان!:.الغربيةالمجتمعات

الموسوعةفيعلهذاتمقالات

الأطفال

النموالطفلالتبني

المراهقالرضيع

التاريخعبرالأسرةحياة

التاريخقبلماشعوبالاغريق

القديمةمصرالقديمةروما

الأسرةاحتياجات

بسالملالطخاالتغذية

الغداءالسكى

انلدلواا

الوالدانالإسلامفيالمرأةالوالدينبر

الوصيبالتبنيلدالواالزوأج

الطلاق

علةذاتأخرىمقالات

القانونالأحداثجنوحالخالوابنالعمابن

القبيلةالسحائيةالحركةعلم،الأنساب

المواريثالصحةالأسرةتنطم

نيةالميزاالعشيرةالجماعة

الموف!وععرعنا

الأسريةالعلاقات-ا

الأسريةالحياة-2

الممزلحياة-أ

النواةالأسرة-ب

تاريجةنبذة-3

الأسرةمشكلات-خ

الأسرةمشكلاتمعالجة-د

؟الأبويالمجتمعأسرةما-أ

فيالصناعىالنمواضطرادنتيجةالأسريةالحياةتأثرتكيف-2

البلاد؟

أبنائهما؟نحوالأبوينمسؤوليةما-3

الثانية؟الدرجةمنالعمومةبأبناءالقرابةصلةما-4

؟الممتدةوالأسرة؟النواةالأسرةما-5

(.ا!سرية)الحياةالأسرة:انظرالأص!.ةالأس

الإغريقيةالأساطيرفيالأوجيةالإسطبلات

،أوجياستخصكانتالتيالإسطبلاتهي،والرومانية

ثلاثينطوالتنظفلمالإسإتوهذه،إيليسملك

يومفيالإسطبلاتهذهينظفأنهرقلعلىوكانعاما.

مهمةعشرةاثنتيمنواحدةالمهمةهذهوكانتواحد.

مسينياملكيوريسثيوس،خدمةفيإنجازهاعليهكانشاقة

نهريجعلبأنايإسطبلاتهرقلنظفوقدوتايرينز.

"!تنطفتعبيرويطلقعبرهما.يجريانوبينيوسأ!فيوس

أولئكعملعلىأحياناايإنجليزيةفيالأوجيةء/اللإسطبلات

السيئة.الظروفتحسينيحاولونالذينالناس

هرقل.:أيضانظرا

فىالنجومحركةعليهاتصوردقيقةآلةالأسطرلاب

لحلالالةهذهوتستخدم.السماويالقطبحولالسماء

وفيالملاحةفيتستخدمكما،عديدةفلكيةمشكلات

تحديدفي-ذلكإلىإضافة-وتستخدم.المساحةمجالات

اهتماماالمسلمونبهااهتموقدونهارا.ليلابدقةالوقت

كما،الصلاةمواقيتتحديدفيواستخدموهاكبيرا،

السنة.فصولمواعيدتحديدفياستخدموها

القبةخريطةعلىيحتويالاسولابووجه

منالمنظورالجزءإلىتشيرأداةعلىيحتوي،كماالسماوية

المنظورةالقبةرسمتوقد.معينوقتفىالسماويةالقبة

وهي،دقيقةحسابيةبطريقةالمسطحالأسطرلابوجهعلى

العالمخريطةرسمفياستخدمتالتيذاتهاالطريقة

الطريقةوهذه.مسطحةمساحةعلى(الأرضية)الكرة

أشكالإلىكرويةأشكالمنالدوائربتحولتسمح

ترسمالتيللزاويةالحقيقيةللقيمةتغييرأيدونمسطحة

خطفإنهذا،وعلى.الكرويالشكلعلىخطينبين

والخطوطالاستواء،وخط،المداراتوخطوط،الأفق

منأجزاءشكلفيأودوائر،شكلفيتظلالسماوية

ئر.واد

إلىالأسطرلاباكتشافينعسب.الأسطرلابتماريخ

الفلكيالعالمهواكتشفهالذيأنويذكرالإغريق

بشرحوقامالميلاد.قبلالثانيالقرنفيهيباركوس،

الفلكعالمللأسطرلابالأساسيةالعلميةالأسس

إسحاقبنحنينترجموقد.بطليموسالأسكندرانى

إلىبطليموسماكتبهم(873و908هـ،26و.1)49

اللغةفينابغةهذاإلم!حاقبنحنينوكان.العربيةاللغة

دقيقةترجمةكتبماكلفترجم،والطبوالعلوم

معروفافأصبح،الأسطرلابودقائقخفاياكلوضحت
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وتحتهامحور،حولحريةتدورالتيوالشبكةالأسطرلابوجه

السموتأوالطولحفوطعلي!رسمتمعينبعرضمركبةصفائح

السماوية.اغبةامداراتوحصداحكاللقطراتأوالعرضوح!هوط

وامشخدامهلدراستهوبدأوا،الفلكعلممجالفيللعاملين

،المجالهذافيوالعربالمسلمونبرعوقد.وتطويره

صىتحددتالأسطرلابعلىكبيرةإضافاتوأضافوا

ورسمللأسطرلابالاستخداميالوظيفيالجانب:جانإن

للأسطرلاب.الخارجيالشكليوالجانب،خطوطه

تطويرفيوالمسلمينالعربالفلكعلماءجهود

خلالوالمسلمونالعربالفلكعلماءقام.الأسطرلاب

عديدةبإضافات،الميلاديالعاشر،الهجريالرابعالقرن

محيطقياسالإضافاتهذهشملتوقد،للأسطرلاب

مداريسارأعلىمنالأسماءوتبدأالبروجأسماءعليهامقربةالشبكة

.الجدي

حركةتصورالتيالفلكيةالخرائطوجمعالأرضيةالكرة

مناستفادوقدمداراتها.اشكالوحددوا،الكواكب

إضافةوالمسلمينالعربمنكلالعلماءهؤلاءمجهودات

تاريخهايعود-لاتينيةترجمةوجدتفقد.الأوروبيينإلى

العربيالفلكعالملماكتبه-أم276هـ،675عامإلى

منكبيرعدداليومويوجد.الأسطرلاباتعناللهماشاء

،والمسلمونالعربالفلكيونصنعهاالتيالأسولابات

متاحفمنكبيرعددفيمنتشرةالأسطرلاباتوهذه

فلكيونعلماءالاسطرلاباتبصناعةاشتهروقد.العالم

صنعوالماووصفا،لبعضهمتراجميلىفيمانوردكثيرون

.أسطرلاباتمن

حتىإيرانفىعاش.الأصفهانيمحمدبنحامد

فنفيبتفوقهاشتهروقدام،521ءهـ،47عاموفاته

محمدهماولدانأبنائهمناشتهركما،المعدنيالتشكيل

منأسطرلاباتأربعةاليوموتوجد،الأصفهانيحامدابن

الأصفهانىمحمدبنحامدبنومسعود؟عمله

الأسطرلاباتصناعةفىمسعودشمهرةورغم.الأسولابي

وليس،فقدتقدكلهاأعمالهفإنإليها،نسبتهلدرجة

مقلمةإلااسمهيحملواحدمعدنيفنىعملهناك

.واحدة

بنحامدصنعهاالتيالأسولاباتأحداليومويوجد

قطرهويبلغ،النحاسمنوهو،الأصفهانىمحمد

وعليه.بالدقةعليهالمحفورةنقوشهوتتصف.سمأ.513

كالمشرقالاتجاهاتتشملالكوفيبالخطكتابات

والعقربالميزانوهيالأبراجأسماءوتشمل،والمغرب

والجوزاءوالحملوالحوتوالدلووالجديوالقوس

بعضإلىإضافة،والسنبلةوالأسدوالثوروالسرطان

فيمختلفةمواقعفىالمبعثرةوالحروفالأخرىالكلمات

الخارجىالإطارفيالأبعادمتساويةمواقعوفي،الداخل

.للأسولاب

بوضوحالأصفهانيمحمدبنحامدأسطرلابويتميز

صورةفيشكلهابأسهممزودوهو،وأشحكالهحطوطه

الجانبوفي.الختلفةالنجوممواقعإلىتشيرصغيرةخناجر

زخرفياتصميماحامدأضافالأسطرلابمنالعلوي

الكليالشكلربعنحوارتفاعهيبلغ،الشكلتاجي

بحلقتينالتاجىالتصميمهذاولنتهي.للأسطرلاب

يعلقأنوظيفتها،التصميمإلىأضيفتامتداخلتيندائريت!ت

الأصفهانيمحمدبنحامدوقعوقد.الأسطرلابفيهما

.الأسطرلابظهرعلىكاملااسمه

بنأحمدجعفرأبوكانباسو.بنحسينبنأحمد

الفلكيينأشهرمنأم(903هـ،907)تباسوبنحسين

فيالكبيرالجامعمواقيتعنمسؤولآوكان.غرناطةفي



767سطنبولإ

المكرمةمكةلعرضالصفيحة

نأالتاريخيةوالمصادرالمراجعوتذكر.وقتهفىغرناطة

صناعةفىعظيمةدرجةبلغوقد.علمهالذيهووالده

فيلهيكنلمبحيثالدقيقةالعلميةوالالاتالأدوات

مثيل.عصره

بجمالبنفسهأحمدصنعهاالتيالأسطرلاباتتميزت

المغربيالخطاستخدمفقدبها،كتبتالتيخطوطها

.كماجميلةزخرفيةأشكالفىوحروفهك!ماتهوصمم

الكليالتصميمفيكاملباتزانأيضاأسطرلاباتهتميزت

مواقعتحديدفيالمتناهيةبالدقةتميزهاإلىإضافة،للشكل

شراءفي-عصرهفى-الناستنافسوقد.النجوم

أسطرلاباتأربعةاليوموتوجدصنعها.التيالأسولابات

وهذه.العالميةبالمتاحفمعروضةأحمدصنعمابينمن

كتبكما-أحمد-صانعهاعليهاوقعالأسطرلابات

.ام403هـ،407وهىصنعهاسنةعليها

)الفلك(،والمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

أبوحامد،،الأسطرلابي،علم،الفلك،الملاحة،السدسية

إبراهيم.بنمحمد،الفزاري،إلسحاقأبو،الزرقالي

-؟هـ،038-؟)مدحاأبو،الأسطرلابي

مهندسالصاغانيمحمدبنأحمدحامدأبوم(.099

الفلكعلمفيالبارزينمنكانسوريا.منعربيوفلكى

الالاتوصناعةبتصميمكبيراهتماملهوكان،عصرهفى

الفلكيالرصدالةالخصوصوجهعلىمنهاوأتقن،الفلكية

وعرفإليهانسبولذلك،بالأسطرلابالمعروفة

القديمة.الالاتمنعدداطوركما.بالأسطرلابى

.(د!ورنيثيسشيا1)صورينالدا:نظرا0لأوورا

كما-النصارىمنقتلمنأول.القددس،أسطفان

خارجماتحتىبالحجارةقذف-الإنجيلفىروي

ا!لسيح.رفعتلتالتىالفترةفي،القدس

الكنيسة()خدمالشماسينضمنمنأسطفانكان

فىمعينةعمليةبواجباتالقيامليتولوااختيرواالذينالسبعة

أولئكجميعوكان.القدسفيالموجودةالكنيسة

اسطفانوكان،بالإغريقيةناطقيننصارىيهوداالشماسين

كإنسانالقديمالعهدصوره.المجموعةتلكباسمالناطق

رقمفيوردالذياليهوديةالسلطاتأمامحدشهفي.ملهم

الله.أوامرقبولفىلبطئهاإسرائيلانتقدالقوأنين،من7

بالحجارةقذفوهالذينالرعاعبعضالحديثذلكأغضب

62يومهوبأسطفانالنصارىاحتفالويوم.ماتحتى

ديسمبر.

عدد.البحريوميناؤهاتركيا،مدنأكبرإسطئبول

الكبيرةالمدينهوتعد.نسمةء829475سكانها

عندوتقعأوروبا.وآلممياهماقارتينفيالواقعةالوحيدة

فيمضيقوهوالبوسفور،خليجمنالجنوبيالطرف

،مرمرةببحرالأسودالبحريربطتركيامنالغربيالشمال

الفاع.محمدالسلطانوجسرخلئالبوسفورويفصل

مدنأهممنواحدة،طويلأمدمنذإسطخبولوكانت

اللإمبراطوريةعاصمةالقسطنطينية!طكانتفقد.العالم

عاصمةأصبحتثم.ذلكبعدالبيزنطةثم،الرومانية
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تممعظمحيث)أعلاه(الأوروبيالقسمحلالالذهيالقرريسمىمائىمحرىويتد!وت:آمميا،أور:لاتم!ىرالتركيةالمدلىأكمرإسطنبول

التاريحية.المديمةا3معا

عامحتىأم453هـ،7ء8عاممنالعثمانيةالدولة

باسماالفترةهذهإبانوعرفتأم،229هـ،أ134

العاصمةأصبحتأم239هـ،أ342عاموفي.الآستانة

ظلتإسطنبولأنإلا.التركيةالجمهوريةمولدمعأنقرة

السائحونويزور.والثقافةوالصناعةللتجارةمركزأهم

البيزنطية،والكسائسومتاحفهاأسواقهالمشاهدةالمدينة

العالمية.الشهرةذاتوجوامعها

2،كم238قدرهامساحةإمعطبولتغطى.المدينة

أكبرمرةونصفمرةحوالىالأوروبيةالنطقةمساحةوتبلغ

الجانبفيسكانهامن75%ويسكن،الاسيويةالمنطقةمن

مناطقمنأساساالاسيويةإسطنبولوتتألف.الأوروبي

للموانئ.وتسهيلاتسكنية

أحدهماقسمينإلىإسطنبولالذهبىالقرنويقسم

البوسفور.منصغيرمدخلوالقرن.قديموالاخرعصري

ويمإلقسم،الذهبيالقرنجنوبالقديمالقسمويقع

المنطقةأفقالقديمةالمساجدوتشكل.شعمالهالعصري

عبرالكبيربالحصىالمرصوفةالأزقةوتنعطفص،القديمة

بالحدائقوالتجاريةالحكوميةالمناطقلترلطالجبليةالمناطق

القسمأجزاءبعض!ويحتفظ.أعسكنيةاوالأحياءوالميادلن

شارعالمثالسبيلعلىفهناك.الحرفببعضالقديم

لباعةوشسارعانالقرميد،لحوانيتعديدةومناطقللنحاسين

يضممغطىكبيراسوقاالقديمالقسميضمكما،الكتب

.حانوت004حوالي

منطقةأهمالأوروبيةإسطنبولمنالعصريوالجزء

أفقالحدشةالإداريةوالمبانىالفنادقوتشكلفيها،تجارية

الشوارعالعصريالقسمفيتجدأنالمألوفومن،المدينة

الفسيحة.

كنيسة25ومسجد005قرابةإسطخبولوفي

القرنمنالثلاثينياتوفي.المتاحفمنوكثيربيزنطة

الكاتدرائيةجستنيانالإمبراطوربنى،الميلاديالسادس

إلىتحولتوقدصوفيا.أياالمسماةالضخمةالأرثوذكسية

أهـ،354عامومنذ.أم453هـ،857عامفىمسجد

إسطخبولمساجدأشووتضممتحفا.صارت،أم359

قاموقدأحمد.السلطانوجامعالسليمانيالمسجد

عامفيبناؤهاكتملالذي،السليمانىالمسجدبتصهحميم

.سنانالأستاذالمعماريالمهندس،أم557هـ،659

الأزرقالمسجدأحمدالسلطانمسجديسمىماوكثيرا

المسجدوهو.الأزرقبالقيشانيمزينالداخلىجزأهلأن

كذلكويوجد.مآذنستفيهالذيإسطنبولفيالوحيد

مايوماكانمتحفوهو،كابىتوبقصرإسطنبولفي

المياهجرقنواتأطلالوتقوم،الأتراكللسلايىتمقرأ

رميليحصنويطل،المدينةخارجالقديمةالمدينةوأسوار

البوسفورعلىام،452عامبنيالذيالصغير،هزار

تماما.المدينةشمالي

،مسلمونأتراكإسطنبوللمسكانمعظم.السكان

عددزادوقد.والأرمنوالنصارىاليهودمنأقلياتوتضم

ئي
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عاموفي،العشرينالقرنأوائلمنذكثيراإسطنبولسكان

عددأضعافثلاثةالمدينةفي،كانام089اهـ،104

وحوالي،ام059هـ،أ037عامبهاكانواالذينالسكان

.ام359أهـ،354عامبهاكانوأالذينأضعافأربعة

بها،ولدوااليومبهايعيشونالذينسكانهانصفوحوالي

الاسيوية.تركيافىوقرىمدنمنإليهاالباقونوجاء

مشاكل.عدةالسريعإسطنبولسكاننموسببوقد

والمياهوالغازالكهرباءمنالمدينةأجزاءبعضفإمدادات

أكواخفييعيشونالجددسكانهامنوكثير.كافيةليست

حديثةعماراتشمققفىيعيشوبعضهم.المدينةبضواحي

بعض،معبعضها،متراصةقديمةخشبيةعماراتفىأو

التل.جانبعلى

الثقافيالمركزإسطنبولكانت.الثقافيةوالحياةالتعليم

أعلىإسطنبولجامعةوتحتل.السنينمئاتطواللتركيا

جامعاتوتضم.تركيةجامعةوأكبرأقدمبوصفهامرتبة

التكنولوجيةإسطنبولجامعةالأخرىإسطنبولوكليات

البوسفور.وجامعة

،كبرىمكتبة51حواليإسطبولفيوتوجد

وتقدم،هناكبمكاتبهموالصحفالكتبناشروويحتفظ

والأوبراتالممسرحياتمنالعديدإسطبولمسارح

الفنانونويعرض.السيمفونيةالكونثميرتووحفلات

بإسطنبو!ويوجد.بالمديخةالفنمعارضفيأعمالهم

.للأبحاثومعاهدعلميةصحيفة03حوالي

أمثلةأروعبينمنوكنائسهاإسطخبولمساجدتعد

الفنمتحفويعرض،والبيزنطةالإسلاميةالعمارة

القديمةالسجاجيدمثلفنيةقطعاالتركيالإسلامي

ويستطيع،براعةفيالملونوالقرميدالمزخرفةوالخطوطات

استعملهاحجراتيشاهدواأنكابيتوبقصرزوار

وحاشيتهم.وأسرهمالأتراكسلاطين

تركيا،فيالصناعةمراكزأهمإسطنهبولتعدالاقتصاد.

والمعداتوالعقاقيرالإسمنتالمدينةمصانعوتنتج

البلاستيكومصنوعاتالزجاجيةوالأوانيالكهربائية

مصانعأيضاوبالمدينة.المصنعةوالأطعمةوالمنسوجات

فيوءاصلاحهاالسفنبناءوشم،السياراتلتجميع

البوسفور.بمحاذاةالقائمةالجافةالأحواض

والنقل،للتجارةرئيسيامركراإسطنبولموقعويحتل

علىالشحنسفنوترسوتركيا،فىميناءأهمالمدينةوتعد

حدعلىوالأوروبيةالاسيويةإسطنبولشواطئامتداد

عبروآسياأوروبابينبالسياراتللنقلكبيرطريقسواء.ويمر

الأوروبيةإسطنبولبينالسريعالشرققطارويجري.المدينة

إسطبولبينمايربطآخرحديديخطوثمة.وباريس

الذي،يزلكويمطارمنوتقلع.والعراقوسورياالاسيوية

المدينة،قلبمنالغربإلىكم25مسافةعلىيقع

ودولية.محليةطيرانرحلات

وأبالحافلاتإسطبولداخلفيالناسمعظمينتقل

وتعملدولموز.تسمىخاصةأجرةبسياراتأو،المعديات

علىتنتقلفهيبمالحافلاتتعملمثلماكثيراالأخيرةهذه

واحد.وقتفيالركابمنالعديدوتحملمنتظمةخطوط

الانيسمىفيماالسكانأقامربما.تاريخيةنبذة

..مقعام.0003إلىيرجعوقتفيالاسيويةبإسطنبول

الإغريقأسس،.مقالسابعالقرنمنتصفخلالوفى

أصبحتوقد،الاوروبىالشاطئعلىبيزنطةتدعىمدينة

عاموفي.الرومانيةالإمبراطوريةمنجزءابعدفيماالمدينة

الأولقسططينالرومانيالإمبراطوراختارم،432

عاصمةأصبحتوقدعاجممته،لتكونبيزنطة)الكبير(

مدينةأي،القسطنطينيةوسميتم.033عامفيرسمية

قسطنطين.

إلىالرومانيةالإمبراطوريةانقسمت،م593عاموفي

فيالغربيةالرومانيةالإمبراطوريةالبرابرةوغزا.قسمين

القسططينيةوظلت،الميلاديالخاصالقرنمنتصف

أيضاسميت)التيالشرقيةالرومانيةالإمبراطوريةعاصمة

حكمأثناءوفي،م325عاموفي(.البيزنطيةبالإمبراطورية

المناهضةالشغبأعمالدمرتالأولجستنيانالإمبراطور

بناءهاجستنيانوأعاد،المديخةمنكثيرةأجزاءللحكومة

صوفيا.آيامثلبعمائر

لهجماتالتاليةالسنينمئاتطيلةالمديخةتعرضتوقد

منأكثرالمسلمونوحاصرهاوالبدو،الفرسجانبمن

الرابعةالصليبيةالحملةمنأفرادغزاام402عاموفي.مرة

الصليبيونوحكممنها.كثيرةبأجزاءأضراراوالحقواالمدينة

البيزنطيونالحكامأعادعندما،ام261عامحتىالمدينة

عليها.الاستيلاء

عامفيالقسطنطينيةففتحواالعثمانيونالأتراكوجاء

وسمى.العثمانيةللدولةعاصمةوأصبحت،أم453

حملاتوشنواوإسطخبولإسلامبولالمدينةالأتراك

المدينة.منانطلاقاالأوسطوالشرقأوروباعلىعسكرية

كانت،الميلاديعشرالسادسالقرنمنتصفوبحلول

كبيراوثقافياوتجارياسياسيامركزأأصبحتقدإسطنبول

نسمة.مليوننصفقرابةيسكنها

بحلولالعثمانيةالدولةأوصالفىيسريالضعفوبدأ

عشرالتاسعالقرنوفي.الميلاديعشرالسالغالقرنأواخر

في،اللإصلاحاتمنكثيراالسلاطينأدخلالميلادي

ذاتالمدارسوأدخلتوتحديثها،الدولةلتقويةمحاولة

إلىالغربيةالثقافةعناصرمنوغيرهاالأوروبيالنمط

.إسطخبول



نةلأسطواا077

ألحة!ام(819-191)4الأوليالعالميةالحربوأثناء

عاممنإسطنبولواحتلوا،العثمانيةبالدولةأ!زيمةاالحلفاء

تمكنأم،229عاموفيأمبم239عامحتىأم189

منأتاتوركحصمالبعدفيماسميالذيكمالمصطفى

منصبوألغىكية،اكالحكومةعلىاسحيطرةإح!صام

جمهوريةتركياكمالجع!،أم239عاموفى.السلطان

.أنقرةإلىالعاصمةونقل

عددنما،الميلاديالشمرينالقرنمنتصفوطوال

وافتتح،الصناعةوانتشرتسريعا،نمواإسطنبولسكان

هدمتالثمانينياتوفي.أم739عامفيأجرسفوراجسر

الواقعةالقذرةأ،حياءواالمصانعالمدينةفيالمحليةالسلطات

جديدةوملاعبحدائقوأقيمتالذهبيالقرنطولعلى

عامفىالفاغمحمدنالسلص!اجسربناءواكتملمكانها.

.أم889

المودموعةفىصلةذاتمقالات

العمارةتركياالميزنطيةال!!هـاطورية

المضحارالصليميةالحرو!صو!ياأيا

احصاقسطسطينالبوسمور

مستويينفيمتطابقتانقاعدتانلهمجسمالاسطوافلأ

باسمتعرفمنحنيةبحافةمحاطةقاعدةوكل،متوازيين

الجانبىالسطحويتكون.الدليليالخطأوالدليل

منل!صلالتقابلنقاطتصلمتوازيةخطوطمنللأسطوانة

فإندائرةشمكلفيالدليليالخطيكونوعندما،القاعدتين

الشكلأماالمستدير.الأسطوانيلالشكليعرفالشكل

الجانبيسطحهأسطوانيشكلفهوالقائمالأسطوابى

السطحذاتالأسطواناتأما.القاعدتينعلىمتعامد

الأسطواناتفتسمىالقاعدتينعلىالمتعامدغيرالجانبي

المائلة.المستديرة

المسافةوهو)ر(،بالأسطوانهارتفاعإلىيرمز

حجمإيجادويمكن.القاعدتينمستوىبينالعمودية

القاعد-بضرب)خ(ال!لممطوانة

القط!--3-----مساحةفي)ر(الارتفاع

-ح)م(:القاعدتينإحدى

صص-ا-----تكونوعندمار.م

1يرصمفإندائريتينالقاعدتان

*----ا--)نق(إنحيث2،نق-ط

ارفيمنأيقطرنصفتمثل

اطلىأ-لععااكتابةيمكنوعليه.الدائرتين

ح:يليكماالحجممعادلة

ا!القاعدةتساويطر.2نقط-

.3)6141حوالي

محيطللأسطوانةالجانبيالسطحمساحةتساوي

بالشخدأمإيجادهاويمكنالارتفاعفيمضروباأغاعدةا

هذهفي-لإنحيثر،نقط2-ل:التاليةالمعادلة

إيجادويمكن.الجانبيالسطحمساحةتساوي-المعادلة

السطحمساحةبإضافة)أ(للأسطوانةالكليةالمساحة

القاعدتين.مساحةإلىالجانبي

وأ2نقط2+رنقط2-أ

نق(.+)رنةطط2-أ

مسطحةمستديرةأسطوانةالمدمجةالأسطوانة

وتستعمل.رقميةشفرةهيئةعلىالمعلوماتتخزن

المومميقية،التسجيلاتلحملأساساالمدمجةالأسطوانة

الحالمسوب.لأجهزةالمعلوماتيخزنبعضهاولكن

فقطالقراءةلذاكرةالمدمجةالأسطوانةشيوعاوأكثرها

000.052نحوتحملأنيمكنهاالتيروم(دي.)سي

الأسطوانةتشغيلأداةإلحاقوبالإمكان.كتابصفحة

يأمثلتماماالشخصيبالحاسوبالذاكرةلقراءةالمدمجة

المدمجةللألممطوانةوصفيليوفيما.أخرىأسطوانة

الصوتية.التسجيلاتفيتستخدمالتى

تحملوهي،سما2نحوالاسطواناتهذهقطر

عاموفي.دقيقة74إلىمدتهاتصلصوتيةتسجيلات

ثمانيةقطرهاأسطوانةالشركاتأنتجتام،879

دقيقة.02مدتهاصوتيةتسجيلاتتحملسنتيمترات

فقط.واحدجانبعلىالمدمجةالأسطواناتتشغيلويتم

عاكسةمعدنيةبطقةومطليةالبلاستيكمنمصنوعةوهى

لحمايةالشفافالبلاستيكمنطبقةالمعدنويغطيللضوء.

التلف.منأسشفرةباالمسجلالصوت

كلتتجزأ)الأم(ئيسيةالرالأسطوانةتسجيلأثناءوفى

،العيناتتسمىجزء44)001إلىالصوتمنثانية

وتستعمل.شعراتشكلفىالمعلوماتتحزناللدمجة،الأسطوانة

وعرفها.الموسيقيةالتسجيلاتلحفظأساسا
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رسبه!مس!!1!!لم.!!قي!سخ*ني+سط-3للصوتالفرديةالعيناتوتتحول.الحاسوببوساطةوذلك

لم!وص7،لمفيآنمفئيزشس3ر!لمى!كافى!ل!!!!-على3ستجفلإش!-صإ"-؟/33..الأسطوأنةعلىالشفرةهذهوتمثل.رقميةشفرةإلى

ا%بر"س"ورلاد+47++لا-كاكا!!-!--ط-+"7!؟+"!اسكا!!-!لاص؟الم!7؟-سلىلم/بروكازم/كا!مساراتكونالتيالصغرالبالغةالنقراتبملايينالمدمجة

!لم!ص!-ووو"بر3؟*؟؟!3؟"!-؟"ص!ضص!-برحولمعلوماتعلىللحصول.البلاستيكعلىحلزونيا

:!!!!?-ذ-؟بمسكاع؟"ءكاظ)ير؟7.الفونوغرافانظر:،المدمجةصئالأسطوانةكيفية

في"ل!!+*3(؟!!ءلأ"ط!!؟زو"!!!رو+بم!ح3/"!!بالمدمجةالأسطوانةمشغلعلىالأسطوانةتشغيلويتم

ء/!!!،نر-!+-+سش+ر3ر؟لايخثنئ21الصوتإصدارإعادة)وهوبالغةمطابقةبنظامالمتصل

لما%بر!يل!لأء!!ء!""سس-+؟-؟!في-،الأسطوانةتدوروبينما(.للأصلالمطابقةمنعاليةبدرجة

لم"س!!؟!ش!؟خ!!أا-!،*"ركار-!!فيبم!ش!).لأمركزالضوءمنشعاعبتوجيهالليزرتسمىأداةتقوم

في--ةولص+؟"(!؟كاينعكسوعندما.النقراتمسارالليزرشعاعويتبععليها.

--3ء!--".س"!!بر!ا*!!ص!!3!ب!ذ"؟سلىئإلىبتحويلهللضوءحساسةأداةتقوم،النقراتمنالضوء

،عزر7-"!شءس+د،.كا.سسلأ،س-،في!+سص-كالافيلأء!س!ء!الشفرةمعتتطابقالإشاراتوهذه.كهربائيةإشارات

-!-طءخ"3كا!؟؟كهـ!بتقويةالصوتإصدأرإعادةنظامفيالمكبرويقوم.الرقمية

كا!3س!ز--؟؟--*-شإلىتحولهاالتيالصوتمكبراتإلىوإرسالهاالإشارات

فيإنجلترامنأسطهوريةشحصيةفورستشيروودم!هودروبن.صوت

الفقراء.ويعطيالأغياءيسد!كان،الوسصالعصورلأولللجمهورمتاحةالمدمجةالأسطواناتأصبحت

عدةولها.شمائعةماصارتوسرعانام،839عامفيمرة

الجبنالأساطيرفىالضريرةالثمخصياتتوضحأخرىفتسجيلاتها.والأشرطةالعاديةالأسطواناتعلىمزايا

مرغوبة.غيرصفاتالمجتمعيعتبرهمااللذينوالجشعتثهويقأوضوظءأيتحمللالأنهاأفضلالصوتية

قومية،وأخرىمحليةأساطيرلهاالمجتمعاتوغالبيةتبلىفلاطويلاتعيعشالمدمجةالأسطواناتأنكماتقريبا.

معينةعرقيةمجموعةمنأبطالعنتحكىالمحليةفالأسماطيريجعلالصغيرحجمهاأنإلىبالإضافةوذلكتخلىش،ولا

البطلهوهودروبنالمثالسبيلفعلى.منطقةأومهنةأووتخزينها.تداولهاالسهلمن

.الميلاديعشرالرالغالقرنفىالإنجليزيالأسطوريأسطواناتالشركاتأنتجت،أم889عاموفي

منفكثير،القوميةالأساطيرفيبأكملهالشعبويشارك.الموسيقىجانبإلىصوراتحملالتيالمدمجةالفيديو

لإنيزاتبيفخرونوالأطفالوافءلالربمنالييطابنبنظاممقترنةالأسطواناتبهذهخاصةتشغيلأداةوهناك

.المستديرةالمائدةوفرسانآرثرالملكحكاياتتصفهاالتيتلفاز.وجهازبالإلدقة

علم.الأساطير،ال!ثعبى،التراثأيضا:أنظر.مالبصريالقر،الدقةالبالغالنظامأيضا:انظر

المحكومالمجرمينحملالذيالأسطولالأولالا!ل،للعادةخارقةأحداثاترويتقليديةحكايةالاسطور؟

واستغرقتأسترإليا،إلىبريطانيامن،بالسجنعليهمعنتعبروهى.والأبطالالالهةأعمالعنتتحدثأو

أشهر.ثمانيةالرحلةتصورهاوتمثل،البدائيةعهودهافى،الشعوبمعتقدات

تم،ام786عامأغسطسلثمهرفى.الاستعدادات،القديمةالإغريقعقائدفي.والغيبياتالطبيعةلظواهر

المكانليكونالشرقىأمشرالياساحلعلىبايبوتانىتحديديمكنوأحداثوأماكنأناسعنالأساطيرمعظمتحكي

ثمومنبريطانيا،منالمنقولينالمسجونينيضمالذيالجديدعلىالأساطيربعضتقوم،أقربعهودوفيإدراكها،

وقعأسطولأولتنظيمفيالبريطانيةالبحريةرئاسةشرعتمنهاالكثيرولكن،حقيقيةأحداثأوحقيقبن،أشخاص

إلىبالإضافةمصجونسبعمائةحملفيالعبءعليه.خياليةبشخصياتيتعلق

المساجين.هؤلاءبحراسةلمميقومونالذينوالبحارةالموظ!نيعكسومعظمهاالأساطير،بعضمجتمعولكل

بايبوتانيإلىبالذهابوضباطهمالبحارةتطوعويحملأبدعتها.التيللمجموعةالعلياوالمثلالاتجاهات

فعلواأنهمالمحتملومن،أعوامثلاثةهناكاستقرواحيث.للإعجابمثيرةمجتمعهميعتبرهاصفاتالأساطيرأبطال

الملكنحوبالواجبالإحساسهما:اثنينلصببينذلكالأسد،قلبرششاردعنالأساطيرمنكثيرتحكىفمثلا

القيادةوسمحت.ترقيةعلىالحصولفيوالأمل،والوطنتلكومثل.الميلاديعشرالثانيالقرنفىإنجلتراملك

معظملكن.عائلاتهممعهميصطحبوابأنلبعفالضباطناحيةومن.الملكوعدالةشجاعةعلىتؤكدالأساطير
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خزرفىالأسطولهذاتوقصوقد،سفيمة11منيتكودكالى،فيليبآرثروقادهأم،787مايو31فىإنجلترامنألحرارزياالأولالأسطول

.لايبوتانيحليجفىالأولىالسفيمةرستأم788ياير81و!ي.الصالحالرحاءرألروعمدجاسروديريووفيالكماري

منهمالقليلوظلأم197عامفىأسترالياغادرواالبحارة

.هناكمقيما

،البحريالضابطفيليبآرثرالقبطانالأسطولقاد

.الجديدةللمستعمرةحاكمأولأيضافيليبعينكما

بعدالقيادةفيالثانىالرجلهنترجونالقبطانوكان

اسمالمعستعمرةهذهعلىيطلقاأنالرجلانوقرر،فيليب

ويلز.نيوساوث

يخرتا،ليامشراأ

يايلوتاى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

يروسسا

الممميولىالسحماء

صيدئ

فتوحاتانظر:.الإسلاميالبحريالأسطول

.سفيانأبيبنمعاويةالبحر،

يستخدمهاالتيالسفنمجموعةالدجاريالأسطول

الطاقمسفنهمنسفينةكلوتضم.تجاريلغرضمابلد

السفنالأسطولسفنوتشملتسييرها.عنالمسؤول

.والركابالبضائعنقلفيالمستخدمة

إجماليفىما،لبلدالتجاريالأسطولأهميةتتمثل

لعددذلكفىاعتبارولا،عليهالمنقولةالبفائعحجم

.الأسطولمنهاشكونالتيالسفن

أسطولأكبرالصغير،الإفريقىالبلدليبيريا،تمتلك

01255حوالىإنإذ،التقنيةالناحيةمن،العالمفيتجاري

،الليبيريالعلمترفعطن،مليون51حمولتهاإجمالىسفينة

السفناصحابمنفكثيرلليبيريا.مملوكغيرأكثرهاأنغير

لريتشمثلكبيرةنفطناقلاتيضمبريطانيادىالتجاريالأسطول

سكيل.

ليتمتعواليبيريافيسفنهميسجلونالليبيريينغير

ذلك.فيالفضللهاكانالتىالضريبيةبالتسهيلات

لهذاالممستخدمةالأخرىوالأعلامالليبيريالعلمويسمى

أساطيلتمتلكالتيالبلدأنومنالتيسير.أعلامالغرض

.المتحدةوالولاياتوبنما،،وأليابان،اليونانكبيرةتجارية

السفينة.انظر:،الرائدةالتجاريةالعالمأساطيلقائمةعن

البحريةانظر:.اليريطائىالملكيالأسطول

(.البريطانية)البحرية
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الإسعافاتصندوق

يحتويأنيسبغيالأولية

فيالموضحةالعناصرعلى

الشكل.

مثلثةضمادات

!صع؟----،-ء---س--كاءلالا

كاملقاطممص

!قة"جقموو(!اسبض

خ!لأ*--صير

الحرار!ان!3+صسس!
مير

طبىشالق
آلجروحمطهرطبيقطن

ا!لبسمطهالضمالمةت!ا

الأوليةالإسيعافات

دلمصابتقدمالتيادفوريةالعنايةالأوليةالإسعاطت

اخر.طبيطارئأيأو،مفاجئمرضأو،حادثفى

المصابحياةإنقاذالملائمةالأوليةالإسعافاتوبإمكان

وأالتنفسعنتوقفأو،بغزارةينزفكانإذاخاصة

تمنعأنيمكنهاالأوليةوالإسعافات.بالتسممأصيب

بجرحالإصابةعنتنتجقدإضافيةطبيةمشكلاتحدوث

.مرضأو

الذيالشخصالطارئالعلاججراءلييقومأنيجب

ضمنالأوليةالإسعافاتمجالفىالجيدةبالمعرفةيتمتع

العلاجيستمرأنويجب.الحادثمكانفيالموجودين

وتتضمن.المتخصصةالطبيةالمساعدةللمصابتتوافرحتى

،المصابإلىالطمأنينةإعادةأيضاالأوليةالإسعافات

نإ،عيادةأومستشفىإلىالمصابونقلالالاموتخفيف

ضروريا.ذلككان

الأساسيةالأساليببعضالمقالةهذهتصف

تحدثوقد.العامةالطبيةللطوارئالأوليةللإسعافات

فيأوالطريقفيأوالمدرسةأو،المنزلفيكهذهطوارئ

العملأصحابمنالكثيرونويرسل.العملمكان

الأولية،الإسعافاتفيدراسيةدوراتلتلقيموظفيهم

الممكنومن.الطارئةبالإسعافاتالقيامكيفيةليتعلموا

التدريبعنالمعلوماتتوفيرالاحمر،الهلالمثللمنظمات

الأولية.الإسعافاتعلى

الإسعافاتبصندوقالأسرتحتفظأنالحكمةومن

تناولعنبعيداالصندوقحفظويتعين،بالمنزلالأولية

يؤذيهم.قداستخدامهلمموءإنإذ،الأطفال

الأوليةللإسعافاتالعامةالقواعد

بإمكانككانإنوقرر،بسرعةالموقفبتحليلقم

إذاولكنفورا.فابدأمعالجتهقررتفإذا.المصابمساعدة

معالجته.تحاولفلانفسكمنواثقغيرأومرتبكا،كنت

أكبرضرراالخاطىءالعلاجيسببالحالاتمنكثيروفى

متخصصةمساعدةعلىوللحصول.العلاجتلقيعدممن

أوخدمات،بمستشفىهاتفيااتصلالأوليالإسعاففي

الشرطة.أوالحريقمكافحةفريقأو،عاجلةطبية

يأفياتخاذهايجبالتيالعامةالخطواتتشمل

بطبيبهاتفيأاتصل-أ:ايلاتيأولياإسعافايتطلبموقف!

سريعةعنايةقدم2-.المساعدةبهدفإسعافسيارةأو

إصاباتمنتحقق3-.حياتهيهددحادثفيللمصاب

الصدمة.منالمصابعالج-4.المصاب

بطبيب،ليتصلآخرشخصماأرسل.المساعدةاستدعاء

عناشكخلالأخرىمساعدةأيأو،إسعافمميارةأو

نأعليكفيتعينالمممابمعبمفردككنتفإذأ.بالمصاب

لطلبوتذهب،بسلامتتركهأنيمكنكمتىتقرر

قبلحياتهتهددحالةأيفىدائماالمصابعالجع.المساعدة

.المساعدةلطلبتذهبأن
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مستعداكن،للمساعدةطلباهاتفيااتصالكعند

ال!سعافوخطوات،المصا!مرضأوإصابةطبيعةلتصف

بهيوجدالذيالمحددوالموقعاتخذتها،التيالأولي

يمليهاقد،إرشاداتأيةلكتابةأيضامستعداكن.المصاب

عنواستفسرالإرشاداتقراءةأعد.الطبيبعليك

تفهمها.لاأضباالتعليمات

منزلكلفيالطوارئهواتفبأرقامقائمةمنبدلا

الأرقامهذهتتوافرلمفإذا.منهبالقربأوالهاتفعلىمثبتة

الاتصالفيمساعدتكالهاتفمركزعاملفبإمكان

الملائمة.الطوارئبخدمات

معينة،طبيةطوارئهنالك.السريعةالعنايةتوفير

أصيبفإذا.المصابحياةلإنقاذمباشرةعنايةتتطلب

يجب،تنفسقصورأوتسممأوشديدبنزفالشخص

هذهفيمميتاالتأخيريكونوقدفورا.بعلاجهالبدء

الخاصةالفصولفىالموضوعاتوتتناول،الحالات

بالتسممالإصابةومعالجة،للنزفالأوليةبالإسعافات

الطارئة.الحالاتتلكمعالجةالتنفسيوالقصور

وأ،العظمفيكسراإصابتهتكونقدمصاباتحركلا

دعتإذاإلاالفقريالعمودأو،العنقفىداخلياجرحا

كانفإذاأءصسور.امنبمزيدالإصابةلتجنبالضرورة

ولاأ!ضع،اذلكفىإبقاؤهفعليكمستلقيا،المصاب

شرالاولاكلاأتقدمولا.والتجولبالوقوفلهتسمح

كانوإذا.الجراحىللتدخلبحاجةي!صنقدلمصاب

لتجنبواحدجانبإلىالرأسفأدرالوعىفاقداالمصاب

تحركلاولكنء.القىأواللعابأوبالدمبالاختناقإصابته

العمودأوالعنقفىبكسرمصابايكونقدمريضرأس

المصابفمداخلالإطلاقعلىسائلاتصبولا.الفقري

للهواء.منفذاالمصابلدىأنمنتأكد،الوعيفاقد

منالعلويوالجزءوالفمالأنفالهواءمنفذويضم

ليتمكن،مفتوحةالممراتهذهتبقىأنيجب.الحنجرة

تتعلقمعلوماتعلىوللحصول.التنفسمنالمصاب

المتعلقالجزءانظرمفتوحا،الهواءمنفذعلىبالمحافظة

المقالة.هذهمنالاصطناعيالتنفسبإعطاء

تحريبهدفالمصابفحصيجب.المصابفحص

تهددطارئةإصماباتأيةمنمعالجتهبعدفقط،الإصابات

داءالمصابيعانيقد.المنفردةعالإلإصاباتثم،حياته

مرضايسببقدآخرداءأوالقلبفيمش!ظةأوالسكري

طبيةمشكلاتيعانونالذينالمرضىمنوكثيرفجائيا.

الخاصةبالتعليماتقائمةتحملطبيةبطاقاتيحملونكهده

اطلاعالمهمومن.بدقةاتباعهايجبوالتيبالمريضبالعناية

يأعلىالطارئةالإسعافاتطبيبأو،الإسعافسيارةطاقم

.المصاببحوزةوجدتالتيكتلكمعلومات

وإذا،ممكنقدربأقلوحركهمستريخاالمصاباجعل

البرد.تجنببهدفغطهأوالمصابفظللالضرورةدعت

الضغطلأنبمحزامهتنزعلاوأعنالمصابملابسأرخ

.المصابالفقريالعموديتلفقدذلكعنالناجم

وماحدثمالهواضرحالمصابوطمئنهادئاكن

الحادثمكانفيالمنتشرينمنواطلب.إجراؤهتم

الابتعاد.

دقصورنتيجةبالصدمةالإصابةتحدث.الصدمةعلاج

ناجمةالصدمةتكونوقد،الجسمفيالدمويةالدورةفى

غالباالصدمةتحدثإذ،مرضأوخطيربجرحالإصابةعن

،الدممنكميةفقدانفييتسبب،بجرحالإصابةعند

بالتهابالإصابةأثناءأوقلبيةبنوبةالإصابةاحتمالوعمد

فيالدميفشلبالصدمةالإصابةعندشديد.جرثومي

الدماغإلىكافيةبكمياتوالغذاءالأكسجينتوصيل

الخطرةالصدمةأنواعأغلبوتسبب.الأخرىوالأعضاء

.المصابوفاة

بالدوارومصاباخائفابالصدمةالمصابيبدوقد

قدالجلدأنكماشسديد.بعطشويشعروضعيفا،ومرتب!صا

والتنفسسريعا،النبضويكونورطبا،وبارداشاحبايبدو

يتلقىأنالأفضلومن.منتظموغيرعميقاأووخافتاسريعا

عدمحالةفيحتىالصدمةعلاجخطيرلجرحالمصا!

تجنبعلىالعلاجوسيساعد،العلاماتهذهوجود

لالصدمة.ال!صابة

ظهرهعلىمستلقياالمصابضعتعالإلصدمةلكى

صعوبةالمصابوجدفإذاقليلأ،أعلىإلىالساقينرفعمع

نصفموضعفىفضعه،الوضعهذاعلىوهوالتنفسفي

المصابجسمفوقبطانياتوضع.مستلقنصفأسه!جا

تدفئته.بهدفوتحته

للنزفالأوليةالإسعافات

الوفاةحدوثإلىالشديدبالنزفالإصابةتؤديقد

البسيطة،الجروحمعظمعنالناجمفالنزف.دقمائقخلال

يصير)أيالدمتخثربعدقصيرزمنفىتلقائيايتوقف

منالدمتدفقيوقفلاوحدهالتخثرأنغيرمتجلطا(،

،ينزفمصاببعلاجتقوموعندما.الكبيرةالجروح

الإصابةمنالمصابوحمايةالنزفإيقافمحاولةعليك

هووكما.بالصدمةالإصابةوتجنب،الجروحمنبمزيد

عليك،الأوليةبالإسعافاتيتعلتيموقفأيفيالحال

الطارئةالمعالجاتوتشتملفورا.الطبيةالمساعدةطلب

علىالمباشرالضغطأمثلولحمائلعلىالشديدللنزف

إلىالدمتحملالتىالشرايينعلىالضغط2-الجرح

الجرخ.موضع
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مننتمكنكيف

النزفعلىالسيطرة

العضوويرفعمباشرةالجرحعلىالمعالجالشخصيضعط.ساقأودراعمننزفاتوقف!كي!الصورهذهتوضح

المترايينعلىالضغططريقعىالنز!علىالسيطرةفيللمساعدةالأخرىسدهيستخدمبينماأع!إلىالمصاب

والساقير.الدرايرلشرايينالضعطنقاطالرسميوضح.بالدمالمتأثرالطرفتمدالتي

علىللسيطرةفعاليةالأكثرالوسيلةالمباشر.الضغط

كلما.نفسهالجرحعلىمباشرةتضغطأن،هيالغزيرالنزف

بالنزفالمصابالعضووارفع،يستلقيالمصابأجعلأمكن

بيديكواضغطالجرحعلىمعقماضماداضعثم،أعلىإلى

استخدممعقمةضماداتلديكي!شلمفإذا.عليهبشدة

مطويةأخرىقماشقطعةأيةأو،منشفةأونظيفامنديلا

بيديكفاضغط،قماشقطعةتتوافرلمفإذا.ضمادةلتجعلها

علىالحصولمنآخرشخصشمكنحتىالجرحعلىمباشرة

لمدةمستديمةبصفةالجرحعلىاضغط.المطلوبةالقماشقطعة

الطبية.المساعدةتصلأنإلىأودقيقة51و01بينتتراوح

فأضفالأولالضمادخلالمنالمصابنزفإذا

الضمادتنزعولاأكثر،بشدةوأضغط،فوقهآخرضمادا

بعصابة.الضمادثبتالنزفتوقفوبعد.الأول

المباشرالضغطيفشلأحياناالشرا"يين.علىالفغط

نزفحدثفإذاالشديد،النزفوقففيأعلىإلىوالرفع

طريقعنوقفهيمكنكفقد،ساقأوذراعمنكهذا

يإن.بالدمالمجروحالطرفيمدالذيالشريانعلىالضغط

النزفعلىالسيطرةكيفيةالمقالةهذهفيالتوضيحيالرسم

الشرايين.هذهفىعليهاالضغطيجبالتيالنقاطويبين

المباشرالضغطإلىبالإضافةالشرايينعلىالضغطويجب

لفترةالضغطتستخدملا.منهبدلأوليسأعلىإلىوالرفع

دقيقة.اءعلىتزيد

التسممعلاج

المصابيبلعفقد،بالتسممللإصابةطرقأرلغهناك

خلالالسمامتصاصشمأوبهيحقنأو،يستنشقهأوالسم

الجلد.مسام

صعوبةيجدأو،الوعىفاقدابالتسممالمصابكانإذا

سيارةفاستدع،تشنجيةبنوباتمصاباأوالتنفسفى

دعتإذااصطناعئاتنفسالهوأجرفورا،اللإسعاف

الحقنعنناجمةبالتسممالإصابةكانتإذا.الضرورة

لتبطئالقلبمستوىعنمنخفضةالمتأثرةالمنطقةفاجعل

السم.انتشار

فاجعلدواء،تناولبسبببالتسممشخصأصيبإذأ

بسرعةالدواء،علىالتعرفوحاولمفتوحا،الهواءممر

فوراالطارئةالطبيةالخدماتأوبالطبيبهاتفياواتصل

.للمساعدة

مادةابتلعالذيالشخصيتوفىقد.ا!لبتلعةالسموم

العلاجفىالأولىوالخطوة.يعالجلمإذادقائقخلالسامة

فقدابتلعهعمابسرعةالمصاباسأل.السمنوعتمييزهي

المستشفى.وصولهقبلبالهذيانيصابأوالوعىيفقد

لعلاجالملائمةالإجرأءاتاتخاذفي،السمنوعتمييزويساعد

.للاستشارةبالطيبالفورعلىهاتفياواتصل،المصاب

الهاتفإلىالعلبةفخذتجاريامنتجاالمصابابتلعإذا

معلوماتإعطاءمنتتمكنحتى،محادثتكتجريحيث

رومم!!نهى!س
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لابه.القيامعليكيجببماالطهبيبوسيخبرك.المنتجعن

الطبيبمنكطلبإذاإلا،بالفمشيئاشناولالمصابتدع

ذلك.

يتقيأ،المصابتجحلأنالطبيبعليكيضيرقد

التقيؤيساعدإذ.بذلكتقومكيفعليكوسيقترح

شجعثم،ابتلعهأصذياالسممنالتخلصعلىالمصاب

المصابواجعلالماءمنممكنقدرأكبرشربعلىالمصاب

التقيؤ.علىذلكوسيساعدهيتحرك

وسيساعديتقيأحينماجانبهعلىيرقدالمصاباجعل

القيءاستنشاقويجنبهالتنفسعلىالمصابالوضعذلك

وعاءفييتقيأالمصابواجعل.الرئتينداخلالمسموم

أيةوأرسل،المستشفىفىفحصهمنالطيبليتمكن

إلىالمصابمعبداخلهاالسمكانعلبةأوزجاجة

المستشفى.

،مثلسماالمصاباستنشة!إذا.ا!لستنشقةالسموم

حيثالمصابفانقلالكلور،غازأوأممربوناأكسيدأول

لتهويةوالأبوابالنواشذوافئجميعفورانقىهواءيوجد

طبية.مساعدةعلىللحصولهاتفيأاتصلثم،المنطقة

طريقعنالمنقولةالسموميشمل.بالحقنالتسمم

وللحصول،الأفعىولدغةالحشراتعضاتأولسعات

عنالفقرةانظر:،الأفعىبلدغةالمتعلقةالمعلوماتعلى

المقالة.هذهفيالثعبانلدغة

علىباردةضاغطاتضع،العنكبوتلدغةلعلاج

ملطصبمستحضرالمنطقةادهنثم.المتأثرةالمنطقة

الكلامين.كمستحضر

الجلدعلىتلتصقغالئافإنهاشعخصاالقرادةلدغتإذا

تنزعهاولاوبشدةبالتدريجفوراأغرادةاانزع.الرأسفروةأو

وأقفازا،امشخدمبلعاريت!ت،يديكتستعملولا،فجأة

كانإن.نباتورقةحتىأو،ورقةأو،بلاستيكيةلفقطعة

بالجلدالتصاقاالأكثرالقرادةفمأجزاءفاقبضملقاطلديك

بالفازلين،بمسحهاأوبحرقهاالقرادةإزالةتحاولولاأمكنما

والصابونبالماءاللدغةمنطقةنظفعليها.الزيتبوضعأو

نإلفحصهامحكراصغيرصندوقفيالقرادةواحفظ

الإنفلونزابأعراضشبيهةأعراضأوطفحظهرفإذا.أمكن

الطبيب.فاستضر،أضاليةاالأسابيعخلال

فياللاسعةالإبرةوتبقىشخصانحلةتلسعحينما

الجلدمناللاسعةالإبرةإزالةالشخصعلىيجبالجرح

وتقلل،اللسعةمكانتضغطلاحتىشديدوبحذرفورا،

يصابقد.الجرحتدخلالشالسمكميةمنالويقةهذه

نأعليك.لسعةأولعضةشديدحساسيةبتفاعلالمريض

إلىالمصابتنقلأنأو،للاستشارةبالطيبهاتفياتتصل

الطهارئ.الطبيالعلاجليتلقىالمستشفى

خلالالسمومتمتصأنيمكنالجلد.علىالسموم

كيميائيةموادأوسامبنباتللاحتكاكنتيجةالجلدمسام

للسم،مصابجلدتعرض.فإذاالحشريةالمبيداتمثل

عشرنحوبالماءالجلدواغسلالملوثةالملابسجميعفانزع

ثموالماءبالصابونالمتأثرةالمنطقةاغس!!ولعدئذ،دقائق

للسمالتعرضلتتجنبواقيةقفازاتالبساشطفها.

التنفساستعادة

لأييمكنمابأسرعالاصطاعيالتنفسبإجراءابدأ

ثلاثأودقيقتينالتنفسفتوقف.تنفسهتوقفمصاب

قددقائقستوتوقفهدائما،دماغياتلفايسببقددقائق

التنفستوقفعلىالدالةالعلاماتوتشملقاتلا.يكون

الشفتينوازرقاقالمنتظمةالصدرحركةوجودعدم

والأظافر.واللسان

التيالخطواتتعتمد.التنفسيالقصورأسبابإزالة

علىالاصطناعىالتنفسبإجراءتقومأنقبلتتخذها

الهواءمنفذكانفإذا.المصابلدىالتسفستوقفأسباب

العائقإزالةفعليك،المثالسبيلعلىمسدودا،المصابإلى

الاصطاعيالتنفسبإجراءالبدءقبل

فيقصوراأيضاالكهربائيةالمدمةتسببوقد

منالمصاب،حررالكهربائيةالصدمةحالاتففي.التنفس

الاصطناعي.التنفسإجراءتحاولأنقبلالتيارمعالتلامس

وأعارشينبيديكالمصابللمسلا.أم!شإذاالتياراقطع

تستطعلموإذا.التلامسينقطعحتىمعدليأرمبل!!بشيء

باستخدامالتيار،معالتلامص!منالمصابفحررالتيارقطع

علىتقفأنكتأكد.قماشقطعةأوحبلأوجافةعصا

الكهرباء.يوصللاجافسطهح

كيرهواءلتنفسنتيجةبالقصورالإصابةتحدثوقد

فيالموجودكالهواء،الأكسجينمنكافيةبكميةمشبع

غيرالتهويةذاتوالمناجم،الدخانأوبالغازمليئةغرف

أيضئاالتنفسيتوقفوقد.الأخرىالمغلقةوالأماكنالكافية

أكسيدثانىمنكبيرةلكميةالمصاباستنشاقبسبب

حملعلىالجسمقدرةفىتؤثرمادةأو،ال!صبون

إلىالمصابانقلالحالاتهذهجميعفي.الأكسجين

الاصطاعي.التنفسلإجراءالبدءقبلالطلقالهواءحيث

الاصطناعيالتنف!طريقة.الاصطناعيالتنفسإجراء

ففابالإنعاشوللقيام.فمإلىفماالإنعاشهيفعاليةالأحضر

نإصلبسطحعلىظهرهعلىالمصابنومفم،إلى

المصابرأسمنبالقربركبتيكعلىاجث.أمكن

أشياء،بسرعةفمهمنلتزيلمنديلاأوأصابعكوامشخدم

يديكإحدىضعقىء.أوطعامأوصناعيةأسشانمثل

وحركهالجبهةعلىوالأخرىللمصابالأسفلالفكتحت



777الأوليةالإسعافات

الحنكتحتالموضوعةبيدكبرفعهوذلكالوراء،إلى

هذا.الجبهةعلىالموضوعةبيدكألممفلإلىوبضغطه

مقوساوالعنقأعلىإلىمرفوعاالحنكيكونحيثالوضع

الهواء.يفئمنفذ

وضعنفساخذصغيراطفلاأورضيعاتسعفلكي

فمداخلبلطفوانفخ،وال!نفالفممنكلعلىفمك

يخرجالهواءإلىوأممتمعفمكأزحثم،الطفلوأنف

وكرر،ثانيةمرةوانفخنفساخذ.الطفلرئتيمنراجعا

.ثوانثلاثكلالإجراءهذا

فاقفلبالغا،شخصاأوكبيراطفلآالمصابكانإذا

فموغط،الجبهةعلىوضعتهاالتيبيدكالأنفثقب

الصمدرلجعلتكفىبشدةوانفخ،بفمكبشدةالمصاب

الراجع.الهواءانسيابإلىواستمعفمكأزحثم.يرتفع

.ثوانخمسكلالإجراءهذاكرر

بإطباقالقياميمكنلابحيثكبيراالمصابفمكانإذا

شديدجرحمنيعانيالمصابكانإذاأوفمهعلىمحكم

بالموضعواضغط.أنفإلىفمإنعاشفاستخدمالفمفي

الفملتبقي،الأسفلفكهتحتاليدواستخدمللرأسالمنحدر

.المصابأنفداخلانفخثم.بإحكاممغلقا

مرةفافحص،تنفخحينماالمصابصدريرتفعلمإذا

نأأيضاوتأكد،فيهشيءوجودعدممنلتتأكدأخرى

الأسفلالفكوأن،كافيةبصورةالوراءإلىمنحدرالرأس

المصابصدرجعلعلىقادرغيرتزللمإن.مرتفع

الهواء.منفذيسدغريباجسماأنذلكيعنيفقديتمدد،

ماورةهيالحنجرةمنالجسمهذالإزالةالمثلىالطريقة

المتعلقةالفقرةفيموضحةالطريقةوهذههيمليتش.

الجسمنزعيتمأنوبعد،المقالةهذهفيبالاختناق

الاصطناعي،التنفسإجراءفيا!شمرالحنجرةمنالغريب

المساعدةتصلحتىأو،بالتنفسالمصابسدأحتى

ال!بية.

الأوليةللإسعافاتالأخرىالإجراءات

وألدغاتتسببقد.اللسعاتأوالحيوانعضات

جرثوميةبالتهاباتالإصابة،السامةالحيواناتعضات

منطقةاغسل.علاجدونتركتإذاخطرةوأمراض

بضمادوغطهالجرحاشطفوالماء.بالصابونجيدأالعضة

تحتالحيوانإبقاءويتعين.الطبيبواستدعالشاشمن

داءمنيعانيكانإنليقرر،أمكنإنبيطريطبيبمراقبة

عضاتبعضاسمامةالحيواناتعضاتتشمل.الكلب

تتطلبكهذهوعضات،والأفاعىوالحشراتالعنكبوت

كهذأ،بعلاجتتعلقمعلوماتعلىوللحصول.طبيةعناية

المقالة.هذهفيالثعبانولدغةبالحقنالتسممانظر

علاجيعتمد.المغلىالمماءوحروقالنارحروق

الحروقتصنفالجرحشمدةعلىللحروقالأوليةالإسعافات

وأوالثانيةالاولىالدرجةمنكحروقشدتهاحسب

الأولىالدرجةحروق.عميقة،متوسطة،سطحيةأي،الثالثة

الدرجةحروقللجلد.السطحيةالطبقةاحمرارعنهاينجم

الجلدعلىالحروقهذهوتضفيالجلد،طبقاتتتلفالثانية

الدرجةوحروقبثورا.وتسبببقعاأواحمرارأالمصماب

ويبدوعمقا،الأكثرالجلدطبقاتفيالأنسجةتتلفالثالثة

عنالناجمةالحروقف!السمطأمامتفحما.أوأبيضالجرح

المغم.الماءأوالبخارأوالحارةالسوائل

وأسرع.يمكنماباسرعواسممطالحروقتبريديتعين

ثمالجر!،فوقبارداماءبلطفتصبأنهيلذلكطريقة

الذينالمصابينعلى.معقمةبعصابةالمجروحةالمنطقةضمد

مساحةمنأكبرمنطقةفوقأو،الوجهعلىحروقايعانون

فورا.الطبيبإلىالذهاب،الكف

الثالثةالدرجةمنبحروقالمصابمعالجةتتمألايجب

الطبيب.قبلمنمعالجتهذلكمنبدلأيجببل،بالمنزل

بكيسأومنشفةأوبملاءةالكبيرةالحروقتلفأنيمكن

ألاويجب.بالمطخالخاصالتغليفبورقأو،بلامستيكي

الوجه،علىالتغليفأوراقأوالبلاستيككياستوضحبن

.الجرحعناللاصقالقماشنزععدميجبكما

تمسحولاالبثور،تفتحلاالحروقمننوعأيلعلاج

المصابكانإذادهنيةمادةأيأو،زبدةأوبفازلنالجرح

نإولاحظ،للدخانتعرضاأوالوجهحولحروقايعاني

المصابكانوإذا.التنفسفيصعوباتهنالككانت

اصطخاعيا.تنفسالهفأجرالتنفصفيصعوبةمنيعانى

فيللسوائلوفقدانأكثيرةآلاماالشديدةالحروقتسبب

تلكمثلفى.بالصدمةالإصابةإلىتؤديوقد،الجسم

لتجنبالأوليةللإسعافاتاللازمةالتدابيراتخذالحالات

فائقةبسرعةالمريضوانقلعلاجهاأو،بالصدمةالإصابة

المستشفى.إلى

الماء.منكبيرةبكميةالكيميائيةالحروقغسليجب

عشرلمدةالجرحاغسلسطلا.أودشاأوخرطوفاامشخدم

المادةعليهاتراكمتملابسأيانزع.الأقلعلىدقائق

إلىالمصابخذ.معقمبضمادالحرقوكط،الكيميائية

الحالاتمعظمفيالشمسحرقيكونفورا.الطبيب

للغايةالعميقالشمسحرقويسبب،سطحيةإصابة

ضعبثور.أيتفتحلاببثور.مصحوبةشدةأكثرإصابات

حالاتفيالطيبأستشر.الألملتلطيفباردةضاغطات

شحديد.شمسبحرقالإصابة

وأالأكليحصرحينماالاختنادتىيحدث.الاختناق

فالشخص(،الهوائية)القصبةالرغامىآخرغريبجسم
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يتغيرقصيروقتوبعد.الكلامأوالتنفسلايستطعالختنق

ينزعلموإذاصحيا،المصابوينهار،الزرقةإلىالجلدلون

فقددقائقوستأرلغب!!تتراوحمدةفيالغريبالجسم

.الوفاةتحدث

هيمليت!ش،بمناورةتعرفجسملنزعالفعالةوالطريقة

ذراعيكوضع،المصابخلفقفالمناورةهذهولإجراء

الإبهامي!صنبحيثوضعهكفكاقبض.خصرهحول

قفصوتحتلقليلالسرةفوتالمريضبطنعلىمثبتا

واضغط،الأخرىبيدككفكقبضةامسك.الضلوع

أعلى.إلىسريعةدفعةمعالمريضبطنعلىبقبضتك

،المصابرئتيخارجالهواءد!إلىالعملهذاويؤدي

الهوائية.القصبةخارجبالشيءويقذف

لابحيثكبيراحجمهكانأوالمصابانهارإذا

فمددهخصرهحولذراعيكلف،أومساعدتهيمكنك

إحدىضع.فحذيكفاتحاباتجاههواجلسالظهرعلى

كفكفىالأخيرالحزءيكونبحيثالأخرىفوقيديك

قفصوتحتبقليلالعسرةفوق،المصاببطنعلى

دفعةمعاطصاببطنفييديكاضغطثم،الأضلاع

أعلى.إكماصغيرة

علىتضغطولاحذراكنهيمليتحقمناورةإجراءعند

أضلاعكسرفيكهذاضغطيتسببفقدالمصابأضلاع

كبير.شخصأوطفل

الرأسفيشخصإصابةوهو.الدماغيالارتجاخ

صدمةأوضربةعنوتنجما،الدماغعلىتؤثربحيث

المصابفضعالوعيفقدانفىالإصابةتسببتفإذا.عنيفة

عدمعلىالحرصمع،ظهرهعلىالامعتلقاءوضعفي

توقفإذا،ال!صطناعيالتنفسباجراءوقم،العنقتحريك

مايمكن.بأسرعالطبيةالمساعدةواطلب،المصابتنفس

الوعييفقدونلاقدالرأسفيعنيفةبضربةالمصابون

42-21لمدةبدقةمراقبتهميجبأنهعيرالإصابةوقت

منمعالجتهايجببأعراضبعدفيمايصابونفقد.ساعة

الإصابةالمتأخرةالأعراضهذهوتشمل.الطبيبقبل

شديد،وصداع،متكررةبصورةوالتقيؤ،الوعيبفقدان

ثابت،غيرومشىالساق!تأوالذراعينفيوضعف

واحتلافالكلامفىوصعوبةغريبةوأعراضواختلاجات

سائلةوإفرازات،مزدوجةورؤية،العينينفيالبؤبؤحجم

المصابتيقظمنتحقة!شديد.ونعاسوالالفالأذنينمن

ثلاثكلوأيقظه،الإصابةعقبمباشرةدقيقةأءكل

علىتدلعلاماتهناككانتفإذا.الليلخلالساعات

الطبيب.فاستضربارتجاجالإصابة

يعانىالذيالمريضيصاب.الصرعونوباتالاختلاج

.العضلاتفىتماماإراديولاعخيفبتقلصاختلاجا،

تكونالتيتلكخاصةالرئيسيةالاختلاجاتتؤديكما

الوعي.بفقدانالإصابةإلى،الصرعلنوباتمصاحبة

،الأعصابوترتععق،الأرضعلىالمصابويسقط

معظموتستغرق،أحضليابالتصلبوتصابولنتفض

خلالإصابةأيةالمصابتجنيبحاول.قليلةدقا!لة!النوبات

عنهوأبعد،فيهسقطالذيالموقعفيالمصاباترك.النوبة

نأتحاولولا.النوبةخلالبهايرتطمقدالتيالأجسام

إرخاءبإمكانكأنهغير،الرأستحركأو،المصابتكبع

لمنعالأسنانبينمطويامنديلاضع.المصابملابس

هناكتكنلمإذاالنوبةوبعد.اللسانيعضأنمنالمصاب

فيأصيبقدأوسقطقدالمصابأنإلىتشيردلالة

لتساعدهواحدةجهةإلىالمصابرأسأدر،الفقريالعمود

التقيؤ.حالةفيبالاختناقالإصابةوامنعأضنفساعلى

قلوياتأوبحموضالعينأصيبتاذا.العينإصابة

دقائقعشرلمدةمتواصلاغسلافورابالماءفاعسلها

نظميفاماءاستخدم.للقلوياتدقيقةوعشرينللحموض،

الماءصبأوخرطومأوصنبورمنمستمرةبصورةمتدفقا

الداخليالركنمنالع!ت،اغسلآخر.وعاءأوكوبمن

داخلالكيميائيةالموادغسلتتجنبحتىالعينخابىجإلى

نظيفة،ضحادةأومعقمبشاشالعينغط.أ،خرى1العين

الطبيب.إلىالمصابوخذ

العينمنإزالتهيمكنآخرشيءأيأوالجسيماتاطرد

منديلركنباستخدامأو،بلطفبالماءغسلهاطريقعن

فيالشفاف)الجزءالقرنيةعبرتمسحلاولكن،نطف

تحريكعدمويجباخر.شيءأيأوبمنديلأع!ت(اوسط

تحريكعدمإلىالمصابنبه.الأذىلتقليلالمصابةالعين

غط.العينينكلتاعلىتؤثرالحركةإنإذأيضاالسليمةعينه

للمستشفى.المريضوخذ،نظيفبضمادالمصابةالعين

قصيرةفترةبالإغماءيقصد)الغشية(.الإغماء

ضغطينخفضعندماويحدث،الوعيفقدانمنومفاجئة

الكافىالقدرتلقيمنالدماغلايمكنالذيالحدإلىالدم

عندماالإغماءيحدثالحالاتمعظموفي.الأكسجينامن

اترك.الوعىفاقداالأرضعلىفيسقطواقفاالمصابيكون

التيالملابسأزرارفك.الأرضعلىمستلقياالمصاب

راجعاالدممميتدفق.أعلىإلىقليلاالرجلينوادفعيرتديها

استعادةعدمحالةفي.الوعيالمصابويستعيدالرأسإلى

مجرىأنمنوتأكد،جنبهعلىيرقدالمصاباجع!!الوعي

طبيبا.أوإسعافسيارةواستدع،مفتوحالهواء

وأعراضالحسفقدانأوبضعفالإنسانيشعروقد

الرؤيةوضعفالرأسفىطفيفاوثقلاالغتيانتشملأخرى

هذهظهرتفإذا.التثاؤبفرطأووتعرقوشحوب

مع،الجلوسأوالاستلقاءالمصابعلىيتعينالأعراض
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مشكلةيعانيالمصابكانفإذا.الركبتينبينالرأسوضع

بهذهتتعلقخطرةحالةالإغماءيكونفقدرئويةأوقلبية

بالمستشفى.طبيبمراجعةالمصابعلىويجب.المشكلة

أما.العظامفيغالباالكسريحدث.والخلعالكسر

عنالعظامأحدمؤخرةخروجبسببفيحدثالخلع

بالكسورالإصابةوتنجم.المفصلفيالطبيعيموضعه

والرياضية.المروريةالحوادثمنغالباوالخلع

والخلإلإحساسبالكسورالإصابةعلاماتتشمل

،العظامأحدأوالمفاصللأحدطبيعيووصكلير،بالألم

وقد.الإصابةموضعحولوانتفاخ،الموضعجسعندوألم

المكسورالعظمشظايااحتكاكبسبببالألمالمصابيحعر

وأيدتحريكعلىالقدرةالمصابيفقدوقد.ببعضبعضها

.قدم

تحريكتجنب.الصدمةمنوعالجهالمريضهدئ

وقد.المتخصصةالمساعدةوصولحتىأمكنماالمريض

،مصابمفصلأوعظميمالصحيحكيرالتعامليتسبب

.الأعصابأوالعضلاتاوالشرايينفيخطرتلففي

إذاالخلعأوبالكسرالإصابةحدةمنتزيدوقد

الطبية.المساعدةوصولقبلالمصابتحريكإلىاضطررت

العظممنعبهدفوذلك،المصابةالمنطقةعلىجبيرةضع

يأمنالجبيرةصنعيمكنك.الحركةمنالخلوعأوالمكسور

فىويتعين.تنحنىأندونالمصابالجزءتثبتأنيمكنمادة

كى،طويلةالجبيرةتكونأنالساقأوالذراعكسورحالة

سط!دثر.المصابةالمنطقةوتحتفوقالمفاصلحركةتمنع

تشوهاتأيةتصحيحتحاولولا،للجسمالملامسالجبيرة

.مفتوحجرحداخلالعظمبشظاياتدفعولاالتجبيرقبل

وتحتفوقالجبيرةلتثبيتالقماشمنأشرطةاستخدم

تعوقبحيثالجبيرةتثبيتتحكمولا،الإصابةمنطقة

الأصالغوانتفاخازرقاقيشير.للمصابالدمويةالدورة

لاتحرك.الذراععلىزائدةبشدةمثبتةالجبيرةأنإلىمثلا

إصابةايأوالعنقفيبكسرمصمابايكونقدشخصا

نتيجةكهذهإصابةتحدثوقد.الفقريالعمودفيأخرى

وأمرتفعسطحمنالسقوطأوضحلةمياهفىالغطس

تحريكعنينجموقد.مروريحادثفيالراسإصابة

.الوفاةأودائمبشللالإصابةكهذا،حادثفيمصاب

،القارسللبردالجلدتعرضعندتحدثالصقيعلسعة

وأصابعوالأذنينوالذقنالخدينجلدعلىغالباوتؤثر

وفاقدامبيضاالصقيعبلسعةالمصابالجلدويبدو.اليدين

الجلدتدلكلا.بلطفمعهالتعامليجبلذا،الحس

تغسلهأوبالجليدتمسحهولاأبدا،الصقيعبلسعةالمصاب

وأ،يديكبحرارةالمصابةالمنطقةبتدفئةقمالبارد.بالماء

الجلدحرر.المنزلالمصابتدخلحتىسميكبقماشغطها

نأيجبفاتر.بماءالتدفئةطريقعنالبرداثارمنالمصاب

علىالحرارةواحفظم44وا93بينحرارتهدرجةتتراوخ

ماءتستخدملا.الحاجةعنددافئماءلإضافةالدرجةهذه

الدافئالماءكانوإذاأبدا.م41علىحرارتهدرجةتزيد

.بطانياتمستخدمأالمصابةالمنطقةبتدفئةفقمموجود،غير

تعينوإذا.يمكنمابأسرعطبيةمساعدةعلىواحصل

للبرد.الإضافيالتعرضمنبحمايتهفقمالمصابتحريك

جهازأونار،منصادرةبحرارةالصقيعلسعةتعالجلا

فىتتسببقدكهذاعلاجعنالصادرةالحرارةإنإذطئ!

لتمنعبضمادلفهابلتكسرهافلا،المصابةالأنسجةإتلاف

جرثومى.بالتهابالإصابة

بالإحساسالقلبيةالنوباتمعظمتبدأ.القلبيةالنوبة

الصدر(.)عظمالقصوراءشمديدضغطأوقويبشد

والعنقالذراعينعلىمؤثراالصدرعبرينتشرقدالألموهذأ

منلأكثرالحالاتمعظمفيويستمر.المعدةفمأووالفكين

بصعوبة،ويتنفسمنزعجاالمصابويبدو.دقائقخمس

يتقيأ.وقدوالغثيانبالوهنالإحساسمععرقايتصببوقد

وأكدهادئا،كن.إسعافسيارةأوطبيئااستدع

رفععدميجب.إليهطريقهافيالمساعدةأنللمريض

نصفجالسنصفوضعفيضعهبلتحريكهأوالمصاب

الطبيب.أمردونسوائلللمصابتقدملا.مستلق

حالةفيمؤققةبصورةالمصابقلبيتوقفوقد

وسيلةوهنالك.الخوةوالحوادثالشديدةالقلبيةالنوبات

والرئتين،القلبإنعاشوهي،الحالاتهذهفيفعالةعلاج

الاصطناعية.الدمويةوالدورةالاصطاعيالتنفسويشمل

انظر:إجرائها.علىمتدربشخصبهايقومأنويجب

والرئتين.القلبإنعالتق

الجسميتعرضحينماتحدثالحر.واجهادفمربات

يشعر.خطورةالأشدهيالحروضربة.شديدةلحرأرة

نأيستيملاولكنه،شديدةبحرارةالحربضربةالمصاب

درجةترتفعومحمرا.جافاأوحاراالجلديصبح.يتعرق

فيتلفحدوثإلىيؤديحدإلىبشدةالجسمحرارة

ملابسانزع.بسرعةتخفيضهاعلىيعمللمإذاالدماغ

كمابارد،بماءمبتلةبمناشفكلهالجسموغط،المصاب

مساعدةعلىواحصل،الجسمتبريدفيالمروحةتساعد

يمكن.مابأسرعطبية

الحر،إجهادمنيعانيالذيالشخصعلىتظهر

أعراضمنالكثير،الحراريالانهيارأيضاويحسمى

والغثيانالصداعالأعراضهذهوتشمل،الصدمة

رمادياولونهباردأ،الجلديكونبالإكماء.والإحساس

حرارةدرجةتبقىالحالاتمعظموفي.تعرقمعورطبا

مصابوكأنهالمريضعالج.الطبيعيةالحدودضمنالجسم
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معظهرهعلىالمستلقيوضعفيالمصابضيع.بالصدمة

المصابيستطعلمفإذاقليلا.أعلىإلىالرجلينرفع

نصفوضعفيفصعه،الوضعهذاعلىوهو،التنفس

واحرص،أطمستشفىالمصابخذ.مستلقنصفجالس

أمكن.مابارداجسمهيكونأنعلى

،الرعافأوالأنفنزفعلىللسيطرة.الأنفنزف

ثقبياضغطثم،الأماماإلىوينحنيلجلعم!المصاباجعل

خمسبينتتراوحلمدةبشدةبعضيمبعضمهماالأنف

اكنزف.يتوقفلمإذاطبيباامششر.دقائقوعشر

كونعلىالثعبانأسدغةعلا!يعتمد.الثعبانلدغة

غسليجبلممامغيرفإذاكان،سامغيرأوساماالثعبان

ا!خصحالةوتتطلب.والصمابونبالماءجيدااللدغة

معظمتسبب.طبيةعنايةسامثعبانمنلدغةتلقىالذي

بانتفاخ!مصحوئاوحارقاشديداألماالسامةالثعابينلدغات

فيالمصابيبدأقددقائقوفيالجلد.لونفيوتغير

ا!شدع.التنفسفىوصعوبةالحسبفقدانالإحساس

نإ،الثعبانواقتلالمستشفىإلىالمريضخذأوطبيبا

علىاحرص.طميعتهعلىللتعرفمعلثوأحضره،أمكن

زيادةعلىالحركةتساعدإذوهادئاثابتاالمصابيكونأن

العضةموضعيكونبحيثالمصمابضع.السمانتشار

وأذراعفيالعضةكانتإذا.القلبموضعمنأدنى

ويتعين.القلبوبينوبينهالجرحفوقضمادافاربطساق

وضعيم!ضكبحيثمشدود،غيرالضماديكونأن

دقائقعشركلثانية!.لمدةالضمادفك.تحتهإصبعك

ومن.الدمويةالدورةقصوربسببتلفحدوثلتمنع

الطارئةالمعالجةعنأكثرمعلوماتعلىالحصولأجل

.الثعبانلدغةانظر:،الثعبانللدغة

المصابنقل

فائقة،عنايةالمستشفىإلىمصابشخصنقليتطلب

خطورةمنيزيدقدخشونةأوبإهمالالتعاملإنإذ

فاممشدعالمصابنقلالضروريمنكانوإذا.الإصابة

.الإسعافمميارة

فاحرص،بنفسكالمصابلنقلمضطراكنتإذاأما

يجب.الإصابةمدىلتحددجيداالمصابتفحصأنعلى

مرضياالتنفسيكونوأن،النزفكلعلىالسيطرة

وأكسرأيوجبرالصدمةمنالمصابعالجومريحا.

شخصافاستدعالمصابلرفعمضطراكنتوإذاخلع.

نإ،نقالةا!شخدم.بأدىإصابتهتتجنبحتى،يساعدك

.خطيرةبإصابةمصابشعخصلنقل،أمكن

فانتظرالعنقأوالظهرفيإصابةيعانيالمصابكانإذا

كانإذاإل!المصابويلاتحرك،المتخصصةالمساعدةوصول

تلويأوتحنيأللاعلىواحرص.حياتهللإنقاذضرورياذلك

مسطئوأسعجسمعلىالمصاباحمل.العنقأوالجسم

حفيف.بابمثلصلب

فقدهاسيارةفيالمستشفىإلىمصابانقلتإذا

لنقلشخصانهنالكيكونأنيجب.فائقةبعناية

مجرىأنمنأحدهمايتأكدحتى،أمكنإن،المصاب

بينما،راحتهعلىويعملالمصاباتجاهفيمفتوحالهواء

أ!سيارة.االاخريقود

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

أوليا:إسعافاتتطلبالتيالحالات

الصقيعلسعةالسمومالاحتاق

)اللسع(النحلةالصدمةالدماغارتجاج

النر!احتممصاضرسةالإعماء

الدماغيالزفالغرقاعسمعاتاأوالحروق

الوعائيالنزفالعظهامكسرالشمصحروو

الحرارةهبوطداء،الكل!الحلع

لساما!للملاال!عاشا

الثصانلدعةا!دماعيةاالس!ضة

صلةذاتأخرىمقالات

الطبيالم!هصالإسعافمميارةوالرئتينالقلبإلعالق

المقيئلأحمراالصلي!الترياق

المهواةةدلضماايةالتهوحهار

لمرقاةامةلسلاا

الموف!وعصرعنا

الأوليةللإسعافاتالعامةالقواعد-ا

المصابفحص-جالمساعدةاستدعاء-أ

الصدمةعلاح-دالسريعةالعحايةتو!ير-!

للنزفالأوليةالإسعافات-2

المباترالضعط

الترايينعلىالصغط!

التسممعلاخ-3

دالحق!التسمم-حالمحتلعةالسموم

الحلدعلىالسموم-دالمستنمتمقةالسموم-!

التنفساستعادة-4

التسفسيالقصورأسبابإزالة

الاصطناعيالتمفسإحراء-ب

الأوليةللإسعافاتالأخرىالإجراءات-5

الاختلاحهـاللسعاتأوالحيوالىعضات

الصرعونوباتالمغليالماءوحروقالنارحروتب

أصاإصابةوالاحتاق-ج

)العشية(الإغماء-زالدماغيالارتجاح

الحروإحهادضربات-والحبكالكسر-خ

نز!الأنف!الصقئل-لسعةط

التعبادلدغة-مالقلبيةأسوولا-ي

المصابنقل-6
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أسئلة

أمكن؟إنالتقيؤإلىسماالتلعمنحمليجبلماذا-ا

طبيبمراقةتحتإنسانالدغالذيالحيوانوضعيجبلماذا2

؟بيطري

؟الحبيرةمنالغرضما-3

الأولىالإسحافأجرىمنيوفرهاأنيح!التيالمعلوماتما-4

طارئة؟حالةلعلاجاستدعيلطيب

عديمالثعبانللدغةالمصابجعلتستدعيالتىالأسبابما-5

الحركة؟

أسعد.،زرارةابنانظر:.ررارةبنأسعد

التوراةمنالأولىالكتبأوالأجزاءالخمسةالأسفار

وسفر،التكوينسفر:بالترتيبوهي(.القديم)العهد

التثنية.وسفرالعدد،وسفر،اللاويينوسفر،الخروج

إسرائيل،بنىنبيموسىإلىالكتبهذهمأثوراتونسبت

الأسفارهذهعلىمايطلقوكثيرا.إليهاللهأوحاهبمانقلها

قوانينه.أوموسىتوراةأو،الخمسةموسىكتب:اسم

متصلةقصةفيموسىحياةالخمسةالأسفاروتعرض

أعدوكيف،فوظصالحياةإلىمجيئهمنذ،الأحداث

إلىالأحداثوتنقسم.كنعانأرضلدخولإسرائيلبني

أولتاريخأوالتاريخقبلمابأحياناتعرفمراحلثلاث

التاريخ.فمرحلةالمبكر،التاريخمرحلةثم،الزمان

إلىواحدمن)الإصحاحالتاريخقبلمامرحلةوتتعرض

الخليقةبدءعنكونيةمواضيعإلى(،التكوينسفرمن11

التاريخمرحلةتحكيثم.الأرضعلىالإنسانونشأة

قصة(التكوينسفرمن؟.-21)الإصحاحالمبكر

وإسحاقإبراهيمبالذكرويخصون،إسرائيلبنيأسلاف

الخروجبقصةالتاريخمرحلةوتبدأ.ويوسفويعقوب

منأمةبوصفهالإلصرائيلالأولىالبداياتتوصفوفيها

باختصار.الأسفارلتعرضالخاتمةوتأتي.الأم

يعرفلموإن،التوراةأجزاءأقدمالخمسةوالأسفار

أقدمتكونفقدلظهورها.دقيقاتاريخاالمتخصصون

عنلايقلبماسردها،لزمانأسبقبهاالواردةالأحداث

علىالحديثةالأثريةالتنقيبعملياتدلتوقد.عامألف

ترجعقدالتكوينبسفرالواردةالقصصأقدممنبعضاأن

..مق0002عامإلى

.السلامعليهموسىبمالمقدسالكتابأيضا:انظر

؟هـ،814-؟)إسحاقبوأ،الاسفرايينى

مهرانبنإبراهيمبنمحمدبنإبراهيمام(.270-

بأبيوالمكنىالدينبركنالملقبالشافعيالأسفراييني

إلىالعلمطلبفيرحلثمباسفرايينولد.إسحاق

هناكومكث،العلمطالباالعراقإلىذهبثم،خراسان

حتىفيهابالتدريسوقامبلدهإلىفرجعفكرهنضجأنإلى

العلماء.بينواشتهرصيتهذاع

العربية،وعلم،الحديثوعلم،الفقهأصولعلمفيبرع

بنى.الشافعيالمذهبفيالمجتهدينمنوعدالكلاموعلم

إسحاقأبىلحملمثلهاقبلهايبنلممدرسةنيسابورأهل

اللهونفعإليهافانتقل،منهليستفيدوابلدهمإلىالانتقالعلى

فيوألف،الفقهأصولفىرسالةله.هناككثيراخلقابه

الجامعسماهمجلداتخمسةمنكبيراكتائاالدينأصول

نيسابورفيوتوفي.الملحدينعلىوالردالدينأصولفي

بها.ودفنأسفرايينإلىنقلثم

-659هـ،604-443)بوحامدأ،يينيالأسفرا

الأسفراسنيحامدأبومحمدطاهرأبيبنأحمدأم(.610

ونشا-نيسابورنواحىمنبلدة-بأسفرايينولد.الشافعي

علمائهاكبارعلىوتفقهبغداد.إلىانتقلثمبها.وترعرع

القاسموأبيالمرزبانبنالحسن،كأبيالوقتذلكفي

بروأي،عديبنعبداللهعنالحديثوأخذ.الداركي

الأسفراييني.محمدبنوإبراهيم،الإسماعيلي

،المباركبنعبداللهبمسجدوالإفتاء،للتدريسجلس

يحضرمنعددإنقيلحتىبالتلاميذ،حافلادرسهوكان

عصرهأئمةأحدوكان.أربعمائةمنأكثربلغحلقته

عبداللهأبوسئلفقد.والمناظرةالجدلبقوةلهمالمعترف

والمناظرةالجدلفيرآهرجلأقوىعنالحنفيالصيمري

حامد.أبىمنأنظررأيتما:فقال

التيالمعتمدةالأصولكتبمنكتابيخلولايكاد

الفقهأصولفيكتابولهحامد.أبيأقوالمنأيدينابين

مختصروشرحكبرىتعليقةالفقهفيوألفإلينا،يصللم

ببغداد.توفي.الخرقي

عوانةأبوانظر:.عوائةأبو،الأسدراييدي

لأسفرال!ني.ا

خضراء،،صغيرة)نباتاتالحزازمننوعالإسمعدون

نتيجةتتكونمادةوالخث.الخثمنهيتكون(زهريةلا

النباتية،الموادمنوغيرهاللحزازياتالجزئىألانحلال

التيالسبخةالمناطقفيطويلةفتراتمدىعلىوتراكمها

نوعماثميحواليوهناك.الحثانظر:.المستنقعاتتسمى

كندامنكلفىالمستنقعاتمناطقفيالإسفغنونمن

وسيبريا.أوروباوشمال

ينمووهوسنتيمترا.05ارتفاعإلىالإسفغنونينمو

الغامقالبنيبينلونهيتراوحنباتياغطاءمكونابكثافة



إسفكشادابن782

وإسفنجيطريأخباتواالمصفر.الأخضرإلىوالأحمر

كبيرةخلايافيدهويحتفظالماءويمتصجذور،لهوليس

الخلاياهدهتستل!حيث،والأوراقالساقفيميتة

وتست!.طويلةلفتراتالماءمنكبيرةكمياتاختزان

أكثربهاالمحيطةالتربةجعلأيضاالإسفغنوننباتات

.الفطرياتنمويعطلمما،حمضية

المحميةالبيوتشيبكثرةالإسفغنونيستخدم

فيحمىالأرضسطحعلىالنباتينتشرحيث،والحدائق

منوغيرهالأركيدويزرع.الجافالحارالطقسمنالنباتات

حيث،بالإلممفغنونالمغطاةالأصصفيالنادرةالنباتات

الإسفغنونويستخدم.الجفافمنالنباتذلكيحمى

أخغلي!.اعملياتوفي،الغرابعيشزراعةفيأيضا

م(.829-098هـ،-371)276إسفكشادابن

.كانالشافعىالشيرازيإسفكشادبنخفيفبنمحمد

ثم،بال!مارةعرفتعريقةأسرةفينشأ.ورعازاهداشيخا

حمادعنالعلماأحذ.والغنىالترفعيشةوتركعنها،زهد

المحامليوالحسين،الواسطىأحمدبنوالنعمان،مدركبن

والحسن،الخزاعيالفض!!أبو،العلمعنهوأخذ.وغيرهم

فيألف.وغيرهم،الباقلانيبكرأبووالقاضي،الأندلسي

وله:.الأصولفيالفصولكتابالفقهأصولعلم

شرح،المنفقينالأغنياءعلىالمتحققينالفقراءشرف

الإرشاد.جامع،الفضائل

النفطشيتوجدبال!سمنتشبيهةسوداءمادةالأسفلت

رصففيتستخدمفهىبمالاستخداماتمئاتولها،الخام

ولمنع،الأسقفصناعةوفي،والمطارات،والشوارعالطرق

أماكنولتقوية،البلاطوفيالعازلةالموادوفيالماء.تسرب

وقنوات،والخزانات،الخلفاتتخزينومناطق،المياهحفظ

الورنيع!صناعةفيأيضاالأسفلتويستخدم.الري

خطوطحمايةفيالأسفلتاطبقاتتستخدمكماوالأحبار.

التآكل.م!لتح!يهاالأرضاتحتالممدودةالأنابيب

تصيرأنهابمعنى؟التلدنحراريةالموادمنوالأسفلت

حالتهاإلىتعودثمتسخينهاعندسائلإلىوتتحوللينة

بويقةحالتهعلىالأسفلتويحافظالتبريد.بعدالطبيعية

الأحماضمعظمفيهتؤثرولاللماء،جيدعازلوهو،جيدة

.وال!ملاح

أضفطامنلعزلهالأسفلتيستخرج.الأسفلتإنتاج

والكيروسينأجترولاتنتجالتىالتكريربطرقوذلكالخام

والموادالبتروليستحرجماوغالبا.الأخرىوالمنتجات

التقطيربمبطريقة،المنخفضةالغلياندرجاتذات،الأخرىا

ا!لقطوفالخامعادةيسمىيبقىالذيوالزيت)الغليان(.

الشديدةالموادمنهأزيلتالذيالخام)اشيتويعنى

يمكنكماللوقود،الزيتهذااستخدامولمكنالتطاير(.

المنتجاتمنوغيرهالأسفلتلاستخراجأكثرتنقيته

أنواععلىالحصوليمكنالتصفيةطرقوبتغيير.الأخرى

الحصموليمكنالمثالسبيلفعلي.الأسفلتمنمختلفة

هواءبنفخالمؤكسدالاسفلتأوالمنتفخالأسفلتعلى

الشديدةالموادمنهأزيلتالذيالخامالزيتفيساخن

فيبكثرةتستخدمالأسفلتمنالأنواعوهذهالتطاير.

الصناعية.الاستخداماتمنوغيرهاوالطلاء،،اسمقوف

نوعوهو،الإسمنتيالأسفلتلاستخراجيصفىوأغلبها

الرصف.فييستخدمالجامدشبهالأسفلتمن

طبيعيةبطريقةأيضاالأسفلتلمجكونأنويمكن

وتكونوالصخور.البحيرأتوفيالحفر،فيبالترسب

والبحيراتالحفرفيتوجدالتيالطبيعيةالترممباتبعض

.الأخرىوبالموادبالماءمخلوطايصبحأغلبهالكننقية

المستخرجالنوعهوالمعروفةالترسباتهذهأنواعوأفض!!

فىترينيدادجزيرةفيالقار(بحيرة)أيليكبشمن

فىطبقةراليوالترالسيراكتشفوقد.أعاريبياأصبحرا

أكبرومن.أم595عامهكتارا46مساحتهاالبحيرةقاع

فنزويلافيغوانوكوبحيرةالأسفلتإنتاجفيالبحيرات

تغطيالبحيرةبهذهالأسفلتفطبقةباريا،خليجقرب

والمسمىالأسفلتمنالمتجمدالنوعويوجدهكتار.004

وكولورادويوتاولايتيفيغلسونايتأويواينتيت

.المتحدةبالولايات

فيأسالمماالأسفلتيستخدم.بالأسفلتالرعمف

بعدةالرصفويمكن.والمطاراتوالشوارعالطرقرصف

معالإسمنتيالأسفلتيخلطالغالبفيلكن،طرق

الرمل.أوالحصىأوالمسحوقةالحجارةمثلالمعدنيالركام

يكونجزيئاتهاوأكبرأحجامها،فيتختلفالأشياءوهذه

ملم.02نحوقطره

درجةإلىويسخن،ويجففالمعدنيالركاميخلط

الخلطاتوتعد.الرصفمصنعفيم9451تقارب

وتقوملها.الحارالإسمنتيالاسفلتبإضافةالساخنة

داخلالأخرىالمعادنمعالأسفلتبخلطمحركات

من%ا.-%ءنحوعلىالرصفخلطةوتحتوي.خلاط

(.الوزنحيث)منالأسفلت

علىمتساويةبويقةالخلطةهذهالرصفالةوتنشر

بتس!جحه)الرولر(المدحاةوتقومرصفها،المرادالأرضية

فإنها،الباردةالخلطاتأماوصلبا.ناعماالمكانليصبح

الأسفلتمنخليطوهو،السائلالأسفلتمنتصنع

هذهعملويمكن.طفيفنفطيومذيبالإسمنتي

شديد.بحذربالماءالأسفلتبخلطأيضاالباردةالخلطات



المرادالويقأرضيةعلىالغالبفيإعدادهايمكنكما

إعدادها.عندتسخينإلىلاتحتاجلأنهارصفه

السطح،معالجةطريقةتسمىأخرىطريقةوهناك

الطرقلرصفأوالمرصوفةالمناطقسفلتةلإعادةوتستخدم

الأسفلتفإنالحالةهذهوفيكثيرا.تستخدمالتي

783الأسفلت

بطريقةيرشالسائلالأسفلتأو،الساخنالإسمنتي

الطريقيرشذلكوبعد،الطريقسطحعلىمتساوية

علىلتضغطهالمدحاةعليهوتمرر،المعدنىبالركامويفرش

الأسفلت.

النفط.،الطريق:أيضاأن!

!!!!
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